
                                                     

              УКРАЇНА                                

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ                              
 

від 24.06.2020 № 7/79-5     
       м. Покровськ 

 

Про надання пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

та земельного податку 

на 2021 рік  

 

   Керуючись Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI             

(зі змінами), Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 №2456-VI            

(зі змінами), статтями 26, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР 

«Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати пільги на території м. Покровська: 

1) із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового 

кодексу України, за переліком згідно з додатком 1. 

 

2)  із плати земельного податку для юридичних осіб, надані відповідно 

до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу, за переліком згідно з 

додатком 2.  

 

2. Дане рішення підлягає опублікуванню в регіональній газеті «Маяк». 

 

3.  Дане рішення набирає чинності з 01.01.2021 року. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку 

міста, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва (Стародуб). 

 

 

 

В.п. міського голови            О. Требушкін 

 
 

 

 

 



 
Додаток 1 

до рішення міської  ради  

 

від  24.06.2020 № 7/79-5 

 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для юридичних осіб, наданих відповідно                                    

до пункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, 

із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

 

Пільги встановлюються на один рік та вводяться в дію з 01.01.2021 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 

05                                   1413200000                     м. Покровськ 

 

 

Група платників, категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми податкового 

зобов’язання за рік) 

Комунальним підприємствам, засновником 
яких є Покровська міська рада, які надають 
послуги з водовідведення та водопостачання, 
теплопостачання, вивезення твердих 
побутових відходів, організації і здійснення 
нарахування і обліку платежів за утримання 
житлових і нежитлових приміщень 

100 

Благодійним організаціям, створеним 
відповідно до закону, діяльність яких не 
передбачає одержання прибутку 

100 

 

 

 

Секретарь міської ради                                                            О. Требушкін 
 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 

до рішення міської  ради  

 

від 24.06.2020  №  7/79-5 

 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для юридичних осіб, наданих відповідно                                                   

до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України,                            

із сплати земельного податку 

 

 Пільги встановлюються на один рік та вводяться в дію з 01.01.2021 

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 

  05                                   1413200000                    м. Покровськ 

 
Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

Комунальним підприємствам, засновником яких є 
Покровська міська рада, які надають послуги з 
водовідведення та водопостачання, теплопостачання, 
вивезення твердих побутових відходів, організації і 
здійснення нарахування і обліку платежів за 
утримання житлових і нежитлових приміщень 

100 

Благодійним організаціям, створеним відповідно до 
закону, діяльність яких не передбачає одержання 
прибутку 

100 

Державним установам у централізованій системі 
державних установ Державної служби зайнятості 

100 

 

 

Секретарь міської ради                                                                      О. Требушкін 
  


