
ПРОТОКОЛ № 2      

засідання комісії з підготовки проектів нормативно-правових актів міської 

ради щодо встановлення ставок та надання пільг по податках і зборах, що 

зараховуються до бюджету міста 

 

23 березня 2021 року                                                   м. Ужгород 

      Засідання розпочато о 15.00 

           Засідання закінчено о  16.00 

Присутні: 

Пинзеник В.В. - голова комісії 

Гах Л.М. - заступник голови комісії 

Кенс О.Ю. - секретар комісії 

 

Гомонай В.В,  

Логвінов П.В.,  

Мандич Ю.В., 

Волощук М.І.,  

Месевра М.Ю.,  

Фріга В.Ю.,       

Чепкий О.О., 

Боршовський О.І.,  

Пекар В.І.                  - члени комісії           

 

Відсутні:  

Товарницька М.Я., 

Маєрчик П.С.  

Пашкевич Н.Ю.          - члени комісії           

 

Порядок денний: 

 

1. Інформація про діяльність готелів та відомості щодо надання державної 

допомоги у формі податкової пільги по сплаті податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, яка планується на 2022 рік.  

2. Розгляд звернення КП «Водоканал міста Ужгорода» 09.03.02021 №341 

управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради 19.03.2021  про 

надання пільги по сплаті земельного податку на 2022 рік. 

3. Розгляд звернення Департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної 

державної адміністрації 02.03.2021 № 189/01.11 про надання пільг зі сплати 

земельного податку для закладів охорони здоров’я обласного 

підпорядкування, власником яких є Закарпатська обласна рада. 

4. Зауваження Управління правового забезпечення до рішення Ужгородської 

міської ради 02 лютого 2021 рок №79 «Про надання пільги». Розгляд 



звернень секретаря Ради голів ОСББ, ЖБК та БК від 17.03.2021 року про 

надання пільги по сплаті земельного податку на 2022 рік. 

 

1. Інформація про діяльність готелів та відомості щодо надання 

державної допомоги у формі податкової пільги по сплаті податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яка планується на 2022 

рік.  

Логвінов П.В. повідомив, що вищезазначену інформацію надали тільки 

ТОВ "Прага Уж» та ФОП Бачинська-Росоха А.А.".  

 

ВИРІШИЛИ:  

 Управлінню економічного розвитку міста повторно запросити  

інформацію про діяльність готелів та відомості щодо надання державної 

допомоги у формі податкової пільги по сплаті податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки. 

 Департаменту фінансів та бюджетної політики: 

 - підготувати проект рішення міської ради про надання  з 01.01.2022 по 

31.12.2022 об’єктам нежитлової нерухомості код 1211.1 «Готелі» 

Класифікатора будівель та споруд пільги в розмірі 50 відсотків зі сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;  

  - у разі отримання в повному обсязі інформації про діяльність готелів 

та відомостей щодо надання державної допомоги у формі податкової пільги 

по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, подати 

Антимонопольному комітету України повідомлення про нову державну 

допомогу; 

 - за результатами розгляду такого повідомлення Антимонопольним 

комітетом України та визнання допомоги допустимою винести проєкт 

рішення «Про надання пільги» на розгляд чергової сесії міської ради.   

 

За цю пропозицію голосували: 

"За" - 10; 

"Утримався" - 2; 

Пропозицію прийнято. 

 

2. Розгляд звернень КП «Водоканал міста Ужгорода» 09.03.02021 

№341, управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради 

19.03.2021  про надання пільги по сплаті земельного податку на 2022 рік  

 



ВИРІШИЛИ: Департаменту фінансів та бюджетної політики 

підготувати на розгляд сесії міської ради проєкт рішення міської ради про 

звільнення у 2022 році від сплати земельного податку: 

- землі під об’єктами і мережами системи централізованого 

водопостачання та водовідведення м. Ужгород, які знаходяться у власності 

територіальної громади міста;  

- комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я,  

засновником яких є Ужгородська міська рада.  

 

За цю пропозицію голосували: 

«За» одноголосно. 

 

3. Розгляд звернення Департаменту охорони здоров’я 

Закарпатської обласної державної адміністрації 02.03.2021 № 189/01.11 

про надання пільг зі сплати земельного податку для закладів охорони 

здоров’я обласного підпорядкування, власником яких є Закарпатська 

обласна рада. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити в наданні пільг зі сплати 

земельного податку для закладів охорони здоров’я обласного 

підпорядкування, власником яких є Закарпатська обласна рада, на 2022 рік. 

 

За цю пропозицію голосували: 

"За" - одноголосно 

 

4. Зауваження Управління правового забезпечення до рішення 

Ужгородської міської ради 02 лютого 2021 рок №79 про надання пільги. 

Розгляд звернень секретаря Ради голів ОСББ, ЖБК та БК від 17.03.2021 

року про надання пільги по сплаті земельного податку на 2022 рік.  

 

ВИРІШИЛИ:  

 

Департаменту фінансів та бюджетної політики підготувати на розгляд 

сесії міської ради проєкт рішення про зміни до рішення Ужгородської міської 

ради 02 лютого 2021 рок №79 «Про надання пільги» щодо нової редакції 

пункту 1 рішення: 

«Звільнити з 01.01.2022  по 31.12.2022 від сплати  земельного податку 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-



будівельні/житлові кооперативи, внесені до Реєстру неприбуткових установ 

та організацій». 

 

За цю пропозицію голосували: 

"За" - одноголосно 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                               Пинзеник В.В. 

 

Секретар комісії                                                                           Оксана КЕНС 


