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УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБ'ЄДНАНАДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯДФС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Героїв М айдану, 200-А , м . Чернівці, 58013; тел. (0372) 546000, факс (0372) 545643; код єдрпоу 39579145; cv.dpi2412@Sfs.gov.ua

1I.О4.2017р. N2 .5~?O.s- IIO/;?Cr/.fcll-t9
на,бlн від 31.03.2017р.

Про надання відповіді на запит

Семківу Ростиславу

foi+regutst-19769;;.

40799f42@dostup.pravda.com .ua

Чернівецька об'єднана дтп ГУ ДФС в Чернівецькій області,

розглянувши Ваш запит від 31.03.2017р. б/н, який отриманий від

Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин 05.04.2017

року для розгляду в межах повноважень, в межах норм Закону України «Про

доступ до публічної інформації» від- lJ.0-1.2011р~ N~ 2939- VI із зм інами та

доповненнями, ПОВІДомляєнаступне.

Протягом 2016 року від органів державної влади та органів місцевого

самоврядування, органів прокуратури, закладів, установ та організацій,

спеціалізованих санаторіїв для реабілітації, лікування та оздоровлення

хворих, військових формувань, утворених відповідно до законів України,

Збройних Сил України та Державної прикордонної служби Украіни, які

повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету або місцевих

бюджетів сплачено до бюджету плати за землю у сумі 3663,1 тнс. ГРН.:

закладами освіти - 377,0 тис. грн.

заклади охорони здоров'я - 217,5 тис. грн.

державними установами та організаціями - 1722,6 тис. грн.

органами прокуратури - 119,7 тис. грн.

органами місцевого самоврядування - 400,8 тис. грн.

підприємствами у сфері оборони - 140,5 тис. грн.

комунальними підприємствами міста - 685,1 тис. грн.

з початку 2017 року станом на 01.04.2017р. сплачено плати за землю

запитуваними категоріями платників у сумі 1039,8 тнс. ГРН ., :

закладами освіти - 95,0 тис. грн.-

заклади охорони здоров'я - 80,6 тис. грн.
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державними установами та організаціями - 395,7 тис. грн.

органами прокуратури- 26,1 тис. ГРН .

органами місцевого самоврядування - 228,2 тис. грн.

підприємствами у сфері оборони - 36,3 тис. грн.

комунальними підприємствами міста - 177,9 тис. грн.

Щ о стосується суми заборгованості по платі за землю станом на

01.01.2017р. органів державної влади та органів м ісцевого самоврядування,

органів прокуратури, закладів, установ та організацій , спеціалізованих

санаторіїв для реабілітації, л ікування та оздоровлення хворих, військових

формувань, утворених відповідно до законів України, Збройних Сил України

та Державної прикордонної служби України, які повністю утримуються за

рахунок коштів державного бюджету або м ісцевих бюджетів, то

повідомляємо, що сума заборгованості складає: 30,1 тис. грн. Зокрема, органів

державної влади - 24,1 тис. грн., органів лїкування та оздоровлення хворих-

6,0 тис.грн.

В ідповідь надається Вам засобами електронного зв 'язку.

Заступник начальника

Чернівецької ОДПІ

Бережнюк 546018

Глівінська 545660

Костюк 545648

Н іщук 546017

Н.В.Костенюк
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