
 

                         

 
 
 

                                   ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

       XXVI (позачергової) сесії міської  ради VIII скликання 
 

07 липня  2022 року № 3 

м. Шепетівка 

 

Про надання пільг зі сплати 

земельного податку у 2023 році 

  
Розглянувши клопотання, заяви юридичних осіб, керуючись ст.26  Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні",відповідно до статті 284 Податкового кодексу 

України, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити додаткові пільги зі сплати земельного податку на території Шепетівської 

міської територіальної громади, звільнивши на 2023 рік, за переліком згідно з додатком 1. 

 

2.Вивільнені кошти спрямувати на погашення заборгованості по податках та зборах 

(платежах) до бюджету Шепетівської міської територіальної громади, а у разі відсутності 

такої заборгованості кошти направити на зміцнення матеріально-технічної бази, а саме: 

придбання основних засобів та придбання запасних частин до них або на відшкодування 

витрат з утримання. 

 

3. Для здійснення контролю направити рішення з додатком 1 до Шепетівського управління 

ГУ ДПС у Хмельницькій області у паперовій та електронній формі. 
 

4.Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування у місцевих друкованих засобах масової 

інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Шепетівської міської ради не пізніше як у 

десятиденний термін з дня його прийняття та підписання. 
 

5. Рішення набуває чинності з 01 січня 2023 року. 
 

6. Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

соціально-економічного розвитку міста, бюджету та фінансів (голова комісії – Олійник Г.В.) 

. 

 

 

Міський голова                       Віталій БУЗИЛЬ 

 

Згідно з оригіналом 
Секретар міської ради       Роман ВОЗНЮК 
  
 
 
 

 



 

Додаток 1 

до рішення XXVI 

(позачергової) сесії міської 

ради VIII скликання  

від  7 липня  2022 року № 3 

 

 

ПЕРЕЛІК 
додаткових пільг для юридичних осіб із сплати земельного податку 

 
Пільги встановлюються  на 2023 рік та вводяться в дію з 01 січня 2023 року. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

22  6810700000 місто Шепетівка 

22  6825586001 село Пліщин 

22  6825585801 село Плесна  

22  6825585803 село Жилинці 

 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового зобов’язання  

за рік) 

 

1. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб 

Група платників: органи та установи Міністерства внутрішніх 

справ України/ Для розміщення та постійної діяльності 

Національної поліції, її територіальних органів, підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери управління 

Національної поліції, Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку, Для розміщення та 

постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС 

100 

Група платників: органи та установи суду України/ Для 

будівництва та обслуговування будівель органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування 

100 

Група платників: органи та установи прокуратури України/ Для 

будівництва та обслуговування будівель органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування 

100 

 

*  якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в 

оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні 

ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних 

підставах. 
Начальник фінансового управління                 Василь ДРИЩ 

 

Згідно з оригіналом 
Секретар міської ради              Роман ВОЗНЮК 
 



 

Пільги визначаються з урахуванням норм пункту 284.1статті 284 Податкового кодексу України. 
 


