
Додаток № 2

до ПРОЕКТУ рішення сесії Компаніївської 

селищної ради № ___ від "__" _______ 

2021 року

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок

Розмір пільги (відсотків суми 

податкового зобов'язання за рік), %

органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, органи прокуратури, заклади, 

установи та організації, які повністю утримуються за 

рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

100,00%

дослідні господарства навчальних закладів 

сільськогосподарського профілю
100,00%

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 

незалежно від форм власності і джерел фінансування, 

заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, 

соціального захисту, фізичної культури та спорту, які 

повністю утримуються за рахунок коштів державного 

або місцевих бюджетів

100,00%

релігійні організації України, статути (положення) яких 

зареєстровано у встановленому законом порядку, за 

земельні ділянки, надані для будівництва і 

обслуговування культових та інших будівель, 

необхідних для забезпечення їх діяльності, а також 

благодійні організації, створені відповідно до закону, 

діяльність яких не передбачає одержання прибутків

100,00%

інвалідів першої і другої групи 100,00%

фізичних осіб, які виховують трьох і більше дітей 

віком до 18 років
100,00%

пенсіонерів (за віком) 100,00%

ветеранів війни та осіб, на яких поширюється 

дія Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту"

100,00%

учасників антитерористичної операції з числа 

військовослужбовців (у тому числі строкової служби) 

Збройних Сил України, співробітників державної 

прикордонної служби, Служби безпеки України, 

Міністерства внутрішніх справ та членів інших 

військових формувань , що діють відповідно до 

Конституції України

100,00%

(ПРОЕКТ) ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 282.1 статті 282 

Податкового кодексу України, із сплати земельного податку
 1

Пільги встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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громадян мобілізованих до складу Збройних Сил 

України у 2015 – 2018 роках
100,00%

членів сімей військовослужбовців Збройних Сил 

України та співробітників ДПСУ, СБУ, МВС України, 

які загинули, виконуючи службовий обов’язок під час 

проведення антитерористичної операції. До них 

належать: дружина (чоловік) їхні неповнолітні діти (до 

18 років) неодружені повнолітні діти, які визнані 

інвалідами з дитинства (або інвалідами) I та II групи, 

непрацездатні батьки, особи, які знаходились під 

опікою загиблого

100,00%

фізичні особи, визнані законом особами, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
100,00%

1 
Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 

281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених 

пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.


