
 

 У К Р А Ї Н А  
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(чотирнадцята сесія сьомого скликання) 

 

24 травня 2018 року 

м. Корюківка 

 

Про надання пільги по 

платі за землю на 2019 рік 

 

Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань  

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного  середовища щодо надання 

пільги по сплаті земельного податку за землю на 2019 рік, керуючись  ст. 12, 

266 Податкового кодексу України, ст. 92 Земельного кодексу України, ст. 26, 54 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

 1. Установити на території населених пунктів Корюківської міської ради 

пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 

пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно                 

додатку. 

 

 2. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року. 

 

 3. Оприлюднити дане рішення на в порядку визначеному чинним 

законодавством України. 

 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                     Р.Р. Ахмедов 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення чотирнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 24 травня 2018 року 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 

Податкового кодексу України, із сплати земельного податку 1 

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року. 

Рішення Корюківської міської ради поширюється на територію Корюківської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

Код області 

25 

Код району 

9 

Код згідно з КОАТУУ 

7422410100 

Корюківська міська рада 

Група платників, категорія / цільове призначення 

земельних ділянок 

Розмір пільги 

(відсотків суми податкового 

зобов'язання за рік) 

Органи державної влади і місцевого самоврядування та   інші 

заклади, установи, організації  які повністю утримуються за 

рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. 

                    

                         100 

Комунальні підприємства Корюківської міської ради 100 

Кладовища  100 

Церкви 100 

 

____________ 
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. 

 

 

Секретар міської ради        С.О.Олійник 
 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html

	У К Р А Ї Н А (2)
	КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
	Корюківський район

	У К Р А Ї Н А (2)
	Корюківський район
	ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку 1



