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Якщо Ви порушуєте правила, Вас штрафують,  
якщо Ви дотримуєтесь правил, Вас обкладають податками 

(Лоренс Пітер) 

Актуально Львів має позитивну практику у створенні ОСББ 

Підприємства 
Львова 

ТзОВ «Ігротеко» 

Нормативно-
правова база 

Сплата податку на нерухомість для фізичних осіб 

Анонси 

 
Living library Weekend in Lviv 
 
У Львові стартувала акція «Подаруй лавочку рідному місту» 
 
Бажаєте розпочати власну справу – Вам у ЦНАП 

 

Актуально 
 

 

Львів має позитивну динаміку  
у створенні ОСББ:  

створено 1092 ОСББ та 235 ЖБК 
 

 
 

Більше за посиланням:  http://city-adm.lviv.ua/news/city/osbb/240814-lviv-maie-pozytyvnu-dynamiku-u-stvorenni-osbb-
stvoreno-1092-osbb-ta-235-zhbk 
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Підприємства 
Львова 

 

 
 

ТзОВ «ІГРОТЕКО» засноване в 2010 році у Львові. Його мета - 
популяризувати в Україні дерев'яну екологічно чисту іграшку, а саме - 
конструктор, без якого важко уявити веселе дозвілля та гармонійний 
розвиток будь-якої дитини. 

Наші діти повинні мати можливість бавитися якісною іграшкою -
 безпечною, корисною, доброю. Саме таку іграшку  виготовляє і пропонує 
компанія «Ігротеко». 

Конструктори виготовляються 
в Україні з найкращої сировини - 
дуба, міцного, довговічного, 
«теплого» матеріалу з потужною 
енергетикою, з дотриманням всіх 
державних стандартів. Кожна деталь 
ретельно відшліфована, щоб 
убезпечити дитину від скалок. 

 
 

 

 
Дерев'яні конструктори компанії 
ІГРОТЕКО, створені для того, щоб 
допомагати мамам і татам 
виховувати яскравих, талановитих 
та розумних дітей за допомогою  
ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ІГРАШКИ! 
 

Унікальна методика розвитку 
«Навчайся з Ігротеко: Альбом 
розвивальних завдань з 
конструювання для дітей віком від 3 
до 5 років». Даний збірник вже 
отримав ГРИФ Міністерства Освіти 
України і рекомендований до 
використання в дошкільних 
навчальних закладах! 

Основна мета його створення – 
навчити дитину отримувати знання із 
задоволенням, у процесі гри, легко та 
весело. 

Цікаві вправи із цього Альбому 
допоможуть: 
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- вивчити з дитиною основні геометричні фігури, літери та кольори; 
- навчити дитину відтворювати за зразком, сортувати, порівнювати; 
- стимулювати розвиток мовлення, логічного мислення у дитини, 
акуратності, спостережливості, пам’яті та уваги. 

У 2012 році конструктори ТзОВ 
«Ігротеко» брали участь в 9-ому 
Національному конкурсі «Краща 
іграшка 2012», що відбувався в 
рамках 16-го Міжнародного форуму 
товарів та послуг для дітей «Baby 
Expo 2012». 

 
 
Дерев’яний конструктор 
«Фантазія»  ТзОВ «Ігротеко» 
зайняв перше місце у номінації 
“Краща розвиваюча іграшка».   

 
Переваги конструкторів ТзОВ “Ігротеко»: 

 
 

Екологічність 

 

Відсутність на всіх етапах 
виробництва фарбників, клеїв, 
деревних консервантів та гострих 
деталей, що гарантує фізичну 
безпеку малюка. 

 
 

Безпека 

 

Відсутність на всіх етапах 
виробництва фарбників, клеїв, 
деревних консервантів та гострих 
деталей, що гарантує фізичну 
безпеку малюка. 

 
 

Творчі навики, 
моторика 

 
 

Конструктор можна вважати 
найкращою грою тому, що дитина, 
з’єднуючи деталі між собою, може 
до нескінченності розвивати свою 
фантазію та уяву, щораз вигадуючи 
все нові моделі!  

 
Просторове  
мислення 

 

Розвивається логічне мислення, 
адже для того, щоб зібрати навіть 
найпростішу модель, потрібно 
уважно продумати, яким чином 
з’єднувати деталі. 

 

Іграшка ТзОВ «Ігротеко» натуральна, екологічно чиста, безпечна для дитини, 

не містить фарбників. І що не менш важливо - конструктор виготовлений у Львові. 

 

 

Україна, 79031 (032) 263 73 76 
м.Львів +38 097 754 11 45 
вул. Стрийська, 148 e-mail: info@igroteco.com.ua 

 

http://new.igroteco.com.ua/uk/article/list/facilities
http://igroteco.com.ua/
http://babyexpo.ua/
http://babyexpo.ua/
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Нормативно-
правова база 

 

Сплата податку на нерухомість для фізичних осіб 
 
Згідно із ст. 47 Конституції України, кожен має право на житло, але 

поряд з даним правом, виникає обов’язок у власників житлової та 
нежитлової нерухомості сплачувати податки, які регулюються 
законодавством України, а саме: Податковим кодексом України та, зокрема 
для жителів м. Львова, Положенням про податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, затвердженим ухвалою Львівської міської 
ради від 14.07.2011 р. № 664. 

Об’єктом оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та 
нежитлової нерухомості, в тому числі його частки. Платником податку є 
власник майна. 

Спільна сумісна власність 
Якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній сумісній власності кількох осіб і не поділений між ними в натурі (без 
визначення часток та без оформлення окремих документів на інших 
співвласників), то платником податку є одна з таких осіб-власників, 
визначена за їх згодою. 

Спільна часткова власність 
Якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній частковій власності кількох осіб (з визначенням часток та з 
оформленням окремих документів на інших співвласників), то платником 
податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 

 

Не оподатковуються об’єкти 
нерухомості наступної площі: 

а) квартири незалежно від їх 
кількості – до 60 кв. метрів; 

б) житлові будинки незалежно 
від їх кількості – до 120 кв. метрів; 

в) квартири та житлові будинки, у тому числі їх частки – до 180 кв. 
метрів.   

В Україні ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової 
нерухомості встановлюється за рішенням відповідної ради, залежно від 
місця розташування та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не 
перевищує 1,5 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного року, за 1 квадратний метр. 

Розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2017 року 
становить 3200 грн. 

Для жителів Львова, відповідно до ухвали ЛМР від 29.06.2017 № 2139, 
ставка податку на нерухомість встановлюється у розмірі: 

– для квартир – 0,5 % мінімальної заробітної плати; 
– для житлових будинків – 1 % мінімальної заробітної плати. 
 
Більш детально за посиланням: http://lviv.samopomich.ua/splata-podatku-na-

neruhomist-dlya-fizychnyh-osib/ 
 

 

http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/7C8378D922F15D78C22578CE0032F5D3?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/7C8378D922F15D78C22578CE0032F5D3?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/7C8378D922F15D78C22578CE0032F5D3?OpenDocument
http://lviv.samopomich.ua/splata-podatku-na-neruhomist-dlya-fizychnyh-osib/
http://lviv.samopomich.ua/splata-podatku-na-neruhomist-dlya-fizychnyh-osib/
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Living Library Weekend in Lviv 
 

Living Library (Жива Бібліотека) 
- це формат зустрічей з людьми 
(живими книгами), які говорять 
відкрито про себе і про те, що 
робить їх особливими, цим вони 
допомагають іншим людям 
(читачам) позбутися стереотипів та 
стигм, нав’язаних суспільством.  

Впродовж вихідних 22-23 липня у Львові заплановано проведення: 
- тренінгу з організації «Живої бібліотеки» (22.07 | 13:00 – 17:00); 
 -  відриття фотовиставки (23.07 | 13:00); 
- дискусії на тему: «Стереотипи та історичні міфи про український 

народ» (23.07 | 17:00) 
В «Живій Бібліотеці» приймуть участь «живі книги» з Харкова та 

Львова, для того, щоб через діалог розвіяти існуючі міфи про жителів 
східних і західних областей України, а також інші стереотипи.  

Вхід на всі заходи Living Library Weekend in Lviv - вільний, за умови 
реєстрації: https://goo.gl/UtdwLw 

 

Анонси 

У Львові стартувала акція «Подаруй лавочку рідному місту» 
 

 

Акція «Подаруй лавочку рідному місту» 
передбачає покращення якості проведення 
дозвілля мешканців та гостей міста у 
Парку культури та відпочинку ім. 
Б.Хмельницького. Кожен має нагоду 
зробити місту, рідним, коханим та друзям 

подарунок у вигляді лавочки. Це будуть дерев’яні лавки з дерев’яним 
каркасом, на яких будуть розміщені металеві таблички, де буде написано 
побажання, привітання або якась інформація, яку захоче автор на ній 
розмістити. 

Для полегшення мешканцям можливості долучитися до акції «Подаруй 
лавочку рідному місту», планують розробити мобільний додаток онлайн-
карти парку ім. Б. Хмельницького, де буде визначено місця, на яких можна 
встановити лавочки. 

Більш детально за посиланням: http://city-adm.lviv.ua/news/science-and-
health/ecology/240930-u-lvovi-startuvala-aktsiia-podarui-lavochku-ridnomu-mistu 

 

Анонси 

Бажаєте розпочати власну справу – Вам у ЦНАП 
У Центрі надання адміністративних послуг Львова віднедавна 

доступна нова послуга – консультація для підприємців! Надають її фахово 
та безкоштовно. Пілотний проект працює за адресою м. Львів, 
вул.Левицького, 67 (у приміщенні ЦНАПу в районній адміністрації). 

Більше про подію:  http://lviv.samopomich.ua/bazhayete-rozpochaty-vlasnu-
spravu-vam-u-tsnap/ 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FUtdwLw&h=ATOQ6HzQQ5b3OXZZnsljEbs8Q1AgO18o_HpzLLxnlxtbrvAb4n7KrrJfH6GCaIksZb8dHzNu25qydjqs_sWBS3M0gN4E0RBepy7Xt0lraUTSlS_TdpE40YezzeASaO9shosyU7puwj4h&enc=AZM9Bh0coEPle8EMLx5ry2MxSOnkcReb2V3gC7W1vSftMsgILOrJpASu-h7vSqZETWM&s=1
http://city-adm.lviv.ua/news/science-and-health/ecology/240930-u-lvovi-startuvala-aktsiia-podarui-lavochku-ridnomu-mistu
http://city-adm.lviv.ua/news/science-and-health/ecology/240930-u-lvovi-startuvala-aktsiia-podarui-lavochku-ridnomu-mistu
http://lviv.samopomich.ua/bazhayete-rozpochaty-vlasnu-spravu-vam-u-tsnap/
http://lviv.samopomich.ua/bazhayete-rozpochaty-vlasnu-spravu-vam-u-tsnap/

