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Додаток 2
до ухвали міської ради
від ___________№____
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1
статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку
Пільги вводяться в дію з 01.01.2022
Код області

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Код
району

Код згідно з
КОАТУУ

Найменування адміністративнотериторіальної одиниці або
населеного пункту, або території
об’єднаної територіальної громади
13
01
4610100000
Львівська міська територіальна
громада
Група платників, категорія/цільове призначення
Розмір пільги
земельних ділянок
(відсотків суми
податкового
зобов’язання за
рік)
Заповідники, у тому числі історико-культурні,
100
національні природні парки, парки державної та
комунальної власності, регіональні ландшафтні
парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні
парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та
парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.
Дослідні господарства науково-дослідних установ і
навчальних закладів сільськогосподарського
100
профілю та професійно-технічних училищ.
Органи державної влади та органи місцевого
100
самоврядування, органи прокуратури, заклади,
установи та організації, спеціалізовані санаторії
України для реабілітації, лікування та оздоровлення
хворих, військові формування, утворені відповідно
до законів України, Збройні Сили України та
Державну прикордонну службу України, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів.
Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади
100
України незалежно від їх підпорядкованості, у тому
числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі
заклади України, які знаходяться на балансі
підприємств, установ та організацій.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Благодійні організації, створені відповідно до
законодавства України, діяльність яких не
передбачає одержання прибутків.
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади
незалежно від форм власності і джерел
фінансування, заклади культури, науки, освіти,
соціального захисту, фізичної культури та спорту, які
повністю утримуються за рахунок коштів державного
або місцевих бюджетів.
Підприємства, установи, організації, громадські
організації фізкультурно-спортивної спрямованості –
за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні
споруди, що використовуються для проведення
всеукраїнських, міжнародних змагань та навчальнотренувального процесу збірних команд України з
видів спорту та підготовки спортивного резерву.
Заклади, що здійснюють опіку та піклування над
дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими
батьківського піклування, та дітьми з сімей, які
опинились у складних життєвих обставинах,
незалежно від форми власності та джерел
фінансування.
Заклади охорони здоров’я комунальної та
державної форми власності, які зареєстровані на
території Львівської міської територіальної громади.
Фонди загальнообов’язкового державного
соціального страхування.
Житлово-будівельні кооперативи за земельні
ділянки під зданими в експлуатацію житловими
будинками та об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків, створені відповідно до
законодавства України, які здійснюють управління
будинками шляхом самозабезпечення та діяльність
яких не передбачає одержання прибутків

100

100

100

100

100

100
100
(Термін дії
пільги до
01.01.2032)

Примітки:
Не підлягають оподаткуванню земельним податком земельні ділянки,
визначені статтею 283 Податкового кодексу України.
Якщо право на пільгу у платника плати за землю виникає протягом
року, то він звільняється від сплати земельного податку починаючи з місяця,
що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на
пільгу протягом року земельний податок сплачується починаючи з місяця,
що настає за місяцем, у якому втрачено це право.
Якщо платники земельного податку, які користуються пільгами з цього
податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх
частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими

13

будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням
прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними
будівель, споруд (їх частин) у тимчасове користування (оренду) іншим
бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам
незалежно від форм власності і джерел фінансування.

Секретар ради

М. Лопачак

Віза:
Директор департаменту
економічного розвитку

І. Кулинич

