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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

 

Від 22.12.2017 № 979                      25 сесія 7 скликання  
           м.Вінниця     

  

   

Про надання пільг по сплаті 

земельного податку на 2018 рік 

підприємствам, установам та 

організаціям, що перебувають у 

комунальній власності 

територіальної громади м.Вінниці 
 

 

Враховуючи необхідність надання фінансової підтримки та створення 

умов для розвитку виробництва, збереження робочих місць і зміцнення 

матеріально - технічної бази підприємств, установ та організацій, які 

забезпечують життєдіяльність міста, мають важливе соціально-економічне 

значення, надають послуги в галузі житлово-комунального господарства, з 

охорони  здоров’я та фізичної культури і спорту,  керуючись ч.1 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 284 Податкового 

кодексу України, Розділом 8 додатку 3 до рішення міської ради від 23.01.2015 

року №1984 «Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження 

Порядків їх справляння» (зі змінами), міська рада 
  

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити  перелік  підприємств, установ та організацій, які 

звільняються від сплати земельного податку на 2018 рік на 100,0 відсотків від 

суми земельного податку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, за 

виключенням земельних ділянок переданих в оренду та земельних ділянок, на 

яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що передані в оренду і 

використовуються для комерційних потреб, та які: 

1.1. Забезпечують життєдіяльність міста Вінниці та перебувають у 

комунальній власності міста: 

1.1.1. Комунальне підприємство Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго», 
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1.1.2. Комунальне підприємство "Вінницька транспортна 

компанія", 

1.2. Надають послуги в галузі житлово-комунального господарства та 

перебувають у комунальній власності міста: 

1.2.1. Міське комунальне підприємство "Вінницязеленбуд". 

1.3. Надають послуги з охорони здоров’я та фізичної культури і 

спорту та перебувають у комунальній власності міста: 

1.3.1. Комунальне підприємство "Центральний міський 

стадіон". 
 

 2.   Дане рішення вступає в дію з 01.01.2018 року. 

        3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію  міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (Кривіцький В.Б.). 

 

 

 

 

 

 

  Міський голова                                                                                 С.Моргунов 
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Департамент фінансів  

Ларіна Ірина Вікторівна 

Заступник директора департаменту - начальник відділу доходів бюджету 

 

                                            
 


