
                                                                                      Додаток  2
до рішення сесії селищної ради

                                                                                                                       № _________ від ___________                                                   

Пільги 
і сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

введені в дію з 1 січня 2022 року

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код
області

Код
району

Код КОАТУУ Назва

14 20 4823355300 смт Воскресенське

14 20 4823355300 с-ще Горохівка

14 20 4823355300 с. Калинівка

14 20 4823355300 с. Пересадівка

14 20 4823355300 с. Михайло-Ларине

14 20 4823355300 с-ще Грейгове

14 20 4823355300 с.Червоне

14 20 4823355300 с.Степове

14 20 4823355300 с.Водокачка

Група платників, категорія/ класифікація будівель та споруд
Розмір
пільги

(у відсотках)

Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості громадських об’єднань, релігійних 
організацій і благодійних організацій, статути (положення) яких зареєстровані у 
встановленому законом порядку, які використовуються для забезпечення діяльності, 
передбаченої такими статутами (положеннями)

100

Об’єкти нежитлової нерухомості спортивно-оздоровчих комплексів підприємств, які 
не використовуються ними з метою одержання доходів 100

Об’єкти нежитлової нерухомості комунальної власності Воскресенської селищної 
ради 100

Об’єкти нежитлової нерухомості організацій, які віднесені до Реєстру неприбуткових
організацій (установ) 100

Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності 
учасників бойових дій, в тому числі учасників антитерористичної операції на сході 
України, а також членів сімей загиблих учасників АТО, членів сімей Героїв Небесної
Сотні

100

Об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб (крім 
суб’єктів підприємницької діяльності) – надвірні будівлі, особисті гаражі, підвали 

100



тощо

Селищний голова                                                     Олександр ШАПОВАЛОВ


	Група платників, категорія/ класифікація будівель та споруд
	Розмір пільги
	(у відсотках)
	Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості громадських об’єднань, релігійних організацій і благодійних організацій, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, які використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями)
	100
	Об’єкти нежитлової нерухомості спортивно-оздоровчих комплексів підприємств, які не використовуються ними з метою одержання доходів
	100
	Об’єкти нежитлової нерухомості комунальної власності Воскресенської селищної ради
	100
	Об’єкти нежитлової нерухомості організацій, які віднесені до Реєстру неприбуткових організацій (установ)
	100
	Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності учасників бойових дій, в тому числі учасників антитерористичної операції на сході України, а також членів сімей загиблих учасників АТО, членів сімей Героїв Небесної Сотні
	100
	Об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб (крім суб’єктів підприємницької діяльності) – надвірні будівлі, особисті гаражі, підвали тощо
	100

