
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 21.12.2020 № 982/2020-р 

 

 

П Е Р Е Л І К 
підприємств та організацій, громадських організацій осіб з інвалідністю, яким надано  

дозвіл на право користування пільгами з оподаткування 
 

Назва підприємства Код згідно із 
ЄДРПОУ 

Найменування податкової пільги з 
оподаткування 

(підпункт, пункт, стаття 
Податкового кодексу України) 

Рішення 
(доцільно надати, 

доцільно 
відмовити, 
доцільно 

скасувати) 

Строк дії дозволу 
(квартал, півріччя, три 

квартали, рік) 

1 2 3 4 5 
Підприємство об’єднання громадян 
“Кам’янець-Подільське учбово-
виробниче підприємство (УВП) 
Українського товариства сліпих 
(УТОС)” 

05395782 Пільга зі сплати податку на прибуток 
(пункт 142.1 статті 142 розділу ІІІ 
“Податок на прибуток підприємств”), 
пільга зі сплати податку на додану вар-
тість (пункт 197.6 статті 197 розділу V “По-
даток на додану вартість”), пільга зі спла-
ти податку на майно (підпункт 282.1.2 
пункту 282.1 статті 282 розділу ХІІ 
“Податок на майно”) 

Доцільно 
надати 

З 01.01.2021 року 
по 31.12.2021 року 

Пільга зі сплати податку на додану 
вартість (абзац перший пункту 8 
підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні 
положення”) 

З 01.01.2021 року 
по 31.12.2021 року 



  2

 

1 2 3 4 5 
Підприємство об’єднання громадян 
“Хмельницьке учбово-виробниче 
підприємство Українського 
Товариства сліпих” 

05395799 Пільга зі сплати податку на прибуток 
(пункт 142.1 статті 142 розділу ІІІ 
“Податок на прибуток підприємств”), 
пільга зі сплати податку на додану вар-
тість (пункт 197.6 статті 197 розділу V “По-
даток на додану вартість”), пільга зі спла-
ти податку на майно (підпункт 282.1.2 
пункту 282.1 статті 282 розділу ХІІ 
“Податок на майно”) 

Доцільно 
надати 

З 01.01.2021 року  
по 30.09.2021 року 

Пільга зі сплати податку на додану 
вартість (абзац перший пункту 8 
підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні 
положення”) 

З 01.01.2021 року  
по 30.09.2021 року 

Кам’янець-Подільське учбово-
виробниче підприємство Україн-
ського товариства глухих 

03972815 Пільга зі сплати податку на додану 
вартість (пункт 197.6 статті 197 роз-
ділу V “Податок на додану вартість”)

Доцільно 
надати 

З 01.01.2021 року  
по 31.12.2021 року 

Пільга зі сплати податку на додану 
вартість (абзац перший пункту 8 
підрозділу 2 розділу XX “Перехідні 
положення”) 

З 01.01.2021 року  
по 31.12.2021 року 

Хмельницька обласна організація 
Українського товариства глухих 

03973134 Пільга зі сплати земельного податку (під-
пункт 282.1.2 пункту 282.1 статті 282 
розділу ХІІ “Податок на майно”)

Доцільно 
надати 

З 01.01.2021 року 
по 31.12.2021 року 

 
 
  Керівник апарату  
  адміністрації           Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


