Додаток 2
до рішення LХХІІ сесії Кегичівської селищної ради
від 30 червня 2020 року № 1155
«Про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку на території Кегичівської
селищної ради на 2021 рік»»

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області
20

Код району
2015

Код згідно з
КОАТУУ
6323155100

Найменування адміністративнотериторіальної одиниці
або населеного пункту, або території
об’єднаної територіальної громади
смт. Кегичівка, с. Антонівка,
с. Зелена Діброва

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми
податкового зобов’язання
за рік)

Інваліди першої і другої групи
Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років
Пенсіонери (за віком)
Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи
фізичні особи:
для ведення особистого селянського господарства - у розмірі
не більш як 2 гектари
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):
у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара,
в містах - не більш як 0,10 гектара
для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара
для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара
для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара
від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку
четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)
та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних
часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої
Для будівництва та обслуговування будівель органів державної
влади та місцевого самоврядування
Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

100
100
100
100
100

100

100
100
100
100

100
100
100

Для будівництва та обслуговування будівель закладів
охорони здоровя та соціальної допомоги
Для будівництва та обслуговування будівель громадських та
релігійних організацій
Підприємства, установи, організації, що належать до комунальної
власності територіальної громади смт. Кегичівка
Житлово-будівельні кооперативи, житлові кооперативи
та об'єднання (асоціації, товариства) співвласників
багатоквартирних будинків. У разі реорганізації
житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів
в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків,
зберегти за новоствореними суб'єктами господарювання
Сквери та парки державної та комунальної власності
Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

100
100
100

100
100
100

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.
1

