
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 28.10.2022 № 1247            26 сесія 8 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення міської  

ради від 25.06.2021 року № 469 «Про  

встановлення місцевих податків і  

зборів на території Вінницької міської  

територіальної громади та затвердження 

Порядків їх справляння» 

          

 

Відповідно до пункту 4.5 статті 4, підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 

Податкового кодексу України та  керуючись   пунктом 28 частини 1 статті 26, 

частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

міська рада 

 

                                               ВИРІШИЛА: 
 

1.1 Внести зміни до рішення міської ради від 25.06.2021 року №469 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Вінницької міської 

територіальної громади та затвердження Порядків їх справляння», а саме у додатку 

8 «Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»: 

 підрозділ «Фізичні особи» розділу «Нежитлова нерухомість» 

доповнити підпунктом 2.2.2 наступного змісту: 

№ 

п/п 

Група платників, категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги  

( у відсотках до розміру 

мінімальної заробітної 

плати) 

2.2.2 

 

      Об’єкти нежитлової нерухомості (у тому 

числі їх частки), які перебувають у власності 

фізичних осіб,  фізичних осіб  - підприємців та 

зазнали аварійних пошкоджень внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації і стали 

непридатними для здійснення господарської 

Пільгову ставку 

встановлено у розмірі 0 

відсотка  до розміру 

мінімальної заробітної 

плати, встановленої 

законом на 1 січня 



 

 підрозділ «Юридичні особи» розділу «Нежитлова нерухомість» 

доповнити підпунктом 2.2.2 наступного змісту: 

діяльності, що підтверджується довідкою про 

визнання фізичної особи,  фізичної особи  - 

підприємця постраждалою особою внаслідок 

надзвичайної ситуації  воєнного характеру, 

спричиненої збройною агресією Російської 

Федерації, що видана комісією з обстеження 

будівель та споруд, незалежно від форми 

власності, пошкоджених внаслідок військових 

дій, спричинених збройною агресією 

Російської Федерації, яка створена рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 

15.07.2022 року №1389 відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 

19.04.2022 року №473 «Про затвердження 

Порядку виконання невідкладних робіт щодо 

ліквідації наслідків збройної агресії Російської 

Федерації, пов’язаних із пошкодженням 

будівель та споруд» 

 

звітного (податкового) 

року 

 

Дана пільга встановлюється на 2023 рік за базовий податковий (звітний) 

період – 2022 рік 

№ 

п/п 

Група платників, категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги  

( у відсотках до розміру 

мінімальної заробітної 

плати) 

2.2.2 

 

       Об’єкти нежитлової нерухомості (у тому 

числі їх частки), які перебувають у власності 

юридичних осіб та зазнали аварійних 

пошкоджень внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації і стали непридатними 

для здійснення господарської діяльності, що 

підтверджується   довідкою про визнання 

суб’єкта господарювання  постраждалим 

внаслідок надзвичайної ситуації воєнного 

характеру, спричиненої збройною агресією 

Російської Федерації, що видана комісією  з 

обстеження будівель та споруд, незалежно від 

форми власності, пошкоджених внаслідок 

військових дій, спричинених збройною 

агресією Російської Федерації, яка створена 

рішенням виконавчого комітету міської ради 

від 15.07.2022 року №1389 відповідно до 

Пільгову ставку 

встановлено у розмірі 0 

відсотка  до розміру 

мінімальної заробітної 

плати, встановленої 

законом на 1 січня 

звітного (податкового) 

року 

 



 

1. Для отримання пільги, передбаченої підпунктом 1.1 пункту 1 даного 

рішення, фізичним особам, фізичним особам – підприємцям та юридичним особам, 

які є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

необхідно надати ГУ ДПС у Вінницькій області довідку про визнання таких осіб 

постраждалими внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої 

збройною агресією Російської Федерації . 
 

2. Департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з 

громадськістю  опублікувати дане рішення в засобах масової інформації. 
 

3. Дане рішення вступає в дію з дня його оприлюднення, застосовується з 

01.01.2023 року. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку (С. Ярова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постанови Кабінету Міністрів України від 

19.04.2022 року №473 «Про затвердження 

Порядку виконання невідкладних робіт щодо 

ліквідації наслідків збройної агресії Російської 

Федерації, пов’язаних із пошкодженням 

будівель та споруд» 

 

Дана пільга встановлюється на 2023 рік 



Департамент  фінансів міської ради 

Ларіна Ірина Вікторівна 

Заступник директора департаменту - начальник відділу доходів бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


