
Житлова нерухомість

База оподаткування: 

загальна площа об’єкта нерухомості, в т. ч. його часток

Платники:

власники 
об’єктів 

житлової 
нерухомості

Фізичні 

особи

Юридичні 

особи
(в т.ч. 

нерезиденти)

Об’єкт оподаткування -

житлова нерухомість, в тому числі 

його частка

для квартири/квартир незалежно 
від їх кількості

для житлового будинку/будинків 
незалежно від їх кількості

для різних типів об’єктів житлової 
нерухомості , в т. ч. їх часток*  

для об’єктів житлової нерухомості, 
що перебувають у власності ЮО 

пільги ставка

на 60 кв. м. 0,5 % МЗП

на 120 кв.м. 1 % МЗП

на 180 кв. м.
0, 5/ 1 % 

МЗП

1,5 % МЗП

* у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового

будинку/будинків, у тому числі їх часток

*Суму податку, обчислену з врахуванням сумарної неоподаткованої площі (180 кв.м для різних типів

нерухомого майна) розподіляє контролюючий орган пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з

об’єктів житлової нерухомості

•За наявності у власності платника податку об’єкта житлової нерухомості, у тому числі його частки,

загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири) та/або 500 кв.м (для будинку), сума податку

збільшується на 25 000 грн. на рік за кожен такий об’єкт нерухомості

•Мінімальна заробітна плата на 1 січня базового (звітного) року в 2019 році – 4 173 грн.

Податок на 
нерухоме 
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Ухвала №664 від 
14.07.2011 “Про 
затвердження 
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Нежитлова нерухомість

База оподаткування:

загальна площа об’єкта нежитлової нерухомості, в т. ч. його часток

Платники: 

власники об’єктів нежитлової 
нерухомості

Фізичні особи та 
юридичні особи в т.ч. 

нерезиденти

Об’єкт оподаткування  -
нежитлова нерухомість, в тому числі її 

частка, відповідно до зон

Перша зона –

центральна, спадщина ЮНЕСКО

Друга зона –

територія історичного ареалу  

Третя зона –

периферійна

Ставка 
(залежно від 

коду 
будівлі)

1,25% мзп

1%  мзп 

0,75 % мзп

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку на 1 січня звітного року , до 20 лютого 

подають декларацію контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта нерухомості, сплачують авансовими внесками 

щокварталу до 30 числа наступного за звітним кварталом місяця .

Платнику податку  - фізичній особі контролюючим органом за місцем реєстрації надсилається  податкове повідомлення 

до 1 липня року, що настає за базовим податковим(звітним) періодом(роком). Сплатити таке податкове зобов’язання 

необхідно протягом 60 днів.
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Цирки, казино, ігорні будівлі
1,5 % мзп

незалежно 
від зони



Перша зона – центральна: 
територія історичної забудови, внесеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Друга зона – середня: територія історичного ареалу (за винятком першої зони)

Третя зона – периферійна: обмежена з внутрішньої сторони територією
історичного ареалу (друга зона), з зовнішньої сторони – межами м. Львова
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Перша зона – центральна: територія історичної забудови, внесеної до Списку всесвітньої спадщини

ЮНЕСКО, які обмежена вул. Торговою, просп. Свободи, пл. А. Міцкевича, пл. Галицькою, пл. Соборною, пл.

Митною, вул. Личаківською, вул. В. Короленка, вул. М. Лисенка, вул. Гуцульською, вул. М. Кривоноса, вул. О.

Довбуша, вул. Опришківською, вул. Замковою, вул. Я. Остряниці, вул. Жовківською, вул. Заводською, вул.

Замарстинівською, вул. Гайдамацькою, вул. Б. Хмельницького, пл. Князя Ярослава Осмомисла, вул. Торговою,

та територія у межах комплексу Святоюрської гори.

Друга зона – середня: територія історичного ареалу (за винятком першої зони). У зону входить територія

забудови ХІІ – початку ХХ століть у межах вул. Промислової, вул. В. Бобинського, вул. Смілої, вул. Нафтової,

вул. Дублянської, вул. Б. Хмельницького з прилеглою забудовою (будинки №№ 146, 144, 142, 140, 138, 136, 134,

132, 130, 128, 126, 124 у межах ділянок); вул. О. Ратича з прилеглою забудовою (будинки №№ 1, 3, 5, 7 у межах

ділянок); цим же напрямком до залізничної колії, вздовж залізничної колії на схід, вул. Богданівської, залізничної

колії на північний захід, вул. Березової з прилеглою забудовою непарної сторони від будинку № 1 до будинку №

53 у межах ділянок, вул. Дороги Кривчицької з прилеглою забудовою непарної сторони від будинку № 19 до

будинку № 33 у межах ділянок, залізничної колії на південь до вул. Грушевої, вул. Грушевої з прилеглою

забудовою (будинки №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12); вул. П. Ніщинського, вул. М. Козика, вул. Личаківської з прилеглою

забудовою (будинки № 148, № 179) у межах ділянок, вул. Пасічної з прилеглою забудовою непарної сторони від

будинку № 1 до будинку № 37 включно у межах ділянок, на південь включно з будинком № 36, північно-західної

та південної межі лісопарку “Погулянка“, вул. Пасіки Галицькі, південна межа лісопарку “Погулянка“, вул.

Жасминової, вул. Липової Алеї, парку Снопківського, перетинає вул. В. Стуса по № 57 включно, південною

межею парку “Залізна Вода“, яка фіксується вул. Тернопільською на захід, вул. Тернопільською на південь з

прилеглою зі сходу забудовою (будинки №№ 15, 17, 19 у межах ділянок); вул. Панаса Мирного, вул.

Енергетичної з прилеглою забудовою (будинки №№ 12, 10, 8, 6, 4, 2 у межах ділянок); вул. Козельницької, вул. І.

Франка, південної межі Стрийського парку, вул. Стрийської, вул. Академіка А. Сахарова, вул. Княгині Ольги,

вздовж залізничної колії на захід, вул. Кульпарківської, вул. В. Антоновича, вул. М. Залізняка, вул. І. Боберського,

вул. Кульпарківської, вул. Городоцької до приміського вокзалу, території приміського та головного вокзалів,

включаючи вокзальні споруди з тильної межі дебаркадера, вул. Чернівецької, включно з будинками з №№ 2, 4

та їхніми ділянками, вул. Залізничної, вул. О. Луцького, вул. Т. Шевченка, західної межі Янівського цвинтаря та

її продовження до вул. Татарбунарської, південна межа парку “Кортумова гора“, залізничної колії на північний

схід та на південний схід до вул. Хімічної, вул. Хімічної до просп. В. Чорновола, вул. Хімічної з прилеглою

забудовою парної сторони (будинки №№ 2-20 у межах ділянок), вул. Замарстинівської з прилеглою забудовою

до будинків №№ 53 і 72 включно у межах ділянок, вул. Узбецької, вул. Р. Дашкевича з прилеглою забудовою

непарної сторони (будинки №№ 1-13), вул. Янки Купали, вул. Р. Дашкевича з прилеглою забудовою непарної

сторони (будинки №№ 39, 41, 43 у межах ділянок), вул. Жовківської з прилеглою забудовою непарної сторони

(будинки №№ 43-59) і з прилеглою забудовою непарної сторони від будинку № 18 до будинку № 30 у межах

ділянок, вул. Донецької з прилеглою забудовою непарної сторони (будинки №№ 1-21 у межах ділянок) до вул.

Промислової.

Третя зона – периферійна: обмежена з внутрішньої сторони територією історичного ареалу (друга зона), з

зовнішньої сторони – межами м. Львова.
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