
Додаток 2

ЗАТВЕРДКЕНО

рiшенняrл VII cecii Вишневоi MicbKoi ради
VIII СКJIИКаННЯ

(наftrlенування сiльськоi, селищноi,
MicbKoi рали/рали об' еднанlо< тери,горiшrьних
громап) /о
Nq 1-01Л/II8- t/ вiд 08.07.202l р.

пЕрЕлIк
пiльг для фiзичних та юридичнпх осiб, наданпх

вИповцно до пунtсту 284.1 cTaTTi 284 Податкового
кодексу Украlни, iз сплати земеJIьного подаrку'

Адмiнiстративно-територiальнi одиницi або населенi пунlсти, або територii об'еднаних
територiшtьних громад, на якi поширюеться дiя рiшення ради:

код областi Код ршiону
Код згiдно з

коАтуу

Найменування адмiнiстративно-
територiшlьноi одиницi

або населеного пункту, або територii
об' едншtоi територiшlьноi гром4ди

3200000000 3222400000 3222410б00 MicTo Вишневе

3200000000 3222400000 322248400t сепо Крюкiвщина

Група платникiв, категорiя/цiльове призначення
земельних дlJIянок

Розмiр пiльги
(вiдсоткiв

СУr*rИ

податкового
зобов'язання

за piK)

l
Фiзичнi та юрид{чнi особи вiдповiдно до статей 28l та 282
Податкового кодексу Украtни

100

2 Земельнi дiлянки, якi не пiдlягають оподаткуванню земельним
податком, визначенi статтею 283 Податкового кодексу Украtни

l00

3 власностi, папd'ятки
зчlкil}ники та парки-

Заповiдники, парки державноi та комунЕшьноi
природи, заповiднi урочищъ ботшriчнi сади,
п€lм' ятки садово-паркового мистецтва

100

4

5

установ i навчальних
та професiйно-технiчних

Дослiднi господарства науково-дослiдних
закладiв сiльськогосподарського профiлю

училищ

l00

Органи держЕlвноi влади та оргЕlни мiсцевого сiлмоврядування, оргаНИ

прокуратури, зЕlкJIади, устtlнови та оргшliзшlii, вiйськовi фОРМУВаННЯ,

угворенi вiдповiдно до зшсонiв Укршни, Збройнi Сили Укршhи та

.щержавна прикордонна служба Укршъи, якi повнiстю угримаються за

рахунок коштiв, державного або мiсцев

l00

6 .Щитячi caнaTopнo-KypopTHi та оздоровчi закJIади Укршни незалеЖНО ВiД

Iх пiдпорядковшtостi, у тому числi дитячi caнaтopнo-KypopTHi та

оздоровчi закJIади Укршни, якi знаl(одяться на бапшrсi пiдприемств,
ycтzlнoB та органiзшriй

l00



7 .Щошкiльнi та загальноосвiтнi навчальнi з€lкJIади (KpiM комерцiйних),
закJIади культури, науки, освiти, музеi, охорони здоров'я, соцiагlьного

з€lхисту, фiзичноI культури та спорту, якi повнiстю уrримуються за

рахунок коштiв державного або мiсцевих бюдл<етiв

l00

8 Пiдприемства, установи, оргшliзшдii, гром4дськi органiзаIrii
фiзкультурно-спортивноi спрямовшtостi, у тому числi аероклубiв та
авiацiйно-спортивних шубiв Товариства сприяння оборонi Укршни

l00

9 Земельнi дiлянки, на яких розмiщенi спортивнi споруди, що
ви користовуються дJIя проведення змагань та навчально-тренувального
процесу

l00

l0 Комуншlьнi пiдприемства, cTBopeнi Вишневою мiською р4дою цп
надання житлово-комунапьних послуг населенню MicTa та
обслуговуванню мiських паркiв, cKBepiB.

100

ll Пiдприемства, що здiйснюють дiяльнiсть у сферi оборони та мають
стратегiчне значення дJlя економiки i безпеки держави

50

Андрiй ЧЕЧИЛОСекретар ради


