
 
 
Про встановлення ставок та пільг зі 
сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки 
 
 

Керуючись ст. 266 Податкового кодексу України, відповідно до п. 24 ч. 
1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, беручи до 
уваги постанову Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 “Про 
затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із 
сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки“, ухвалою міської ради від 29.12.2020 “Про припинення 
місцевих рад шляхом приєднання до Львівської міської ради“, ухвалою 
міської ради від 29.12.2020 № 6 “Про функціонування Львівської міської 
територіальної громади“ міська рада ухвалила: 

1. Встановити на території Львівської міської територіальної громади: 
1.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, згідно з додатком 1. 
1.2. Зони розташування об’єктів житлової нерухомості у таких межах: 
1.2.1. Перша зона – м. Львів, смт. Брюховичі, смт. Рудне,                             

м. Винники, м. Дубляни, с. Рясне-Руське, с. Малехів.  
1.2.2. Друга зона – с. Гряда, с. Воля-Гомулецька, с. Підрясне,                       

с. Лисиничі, с. Підбірці, с. Великі Грибовичі, с. Малі Грибовичі, с. Зашків. 
1.2.3. Третя зона – с. Збиранка, с. Зарудці, с. Малі Підліски,                         

с. Ситихів, с. Завадів. 
1.3. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до 

підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, 
згідно з переліком, наведеним у додатку 2. 

2. Вважати такими, що втратили чинність:  
2.1. Ухвали міської ради від 14.07.2011 № 664 “Про затвердження 

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки“ 
та від 12.07.2018 № 3703 “Про встановлення ставок та пільг зі сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на               2021 
рік“. 

2.2. Рішення Винниківської міської ради, Дублянської міської ради, 
Малехівської сільської ради, Рудненської селищної ради, Брюховицької 
селищної ради, Лисиничівської сільської ради, Грибовицької сільської ради, 
Грядівської сільської ради, Зашківської сільської ради, Рясне-Руської 
сільської ради, прийняті в частині затвердження ставок та пільг зі сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 
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3. Встановити, що ця ухвала набирає чинності з 01.01.2022. 
4. Встановити, що ставки податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, для об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у 
власності фізичних осіб, визначаються залежно від зони розташування цих 
об’єктів нерухомості, передбаченої пунктом 1.2 цієї ухвали. 

5. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити цю 
ухвалу у засобах масової інформації. 

Відповідальний: директор департаменту 
“Адміністрація міського голови“. 

6. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника 
міського голови-заступника міського голови з економічного розвитку 
 
 
 
 
Міський голова       А. Садовий 


