
 

 

Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення ХLV сесії VIII-го скликання 

Гніздичівської селищної ради 

від 25 червня  2020 року №_3______  

 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, 

із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

      Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01.01.2021 року. 

      Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія 

рішення ради: 

 

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної 

громади 

4600000000                          4621500000                       4621555300                             Гніздичівська об’єднана територіальна громад                                                                                       

                                              4621500000                       4621588101                                          Львівської області    

                                              4621500000                       4621588102 

                                              4621500000                       4621584201 

                                              4621500000                       4621585601 

                                              4621500000                       4621585602 

                                              4621500000                       4621585603 

                                              4621500000                       4621585604 

                                              4621500000                       4621585605 

                                              4621500000                       4621585606 

                                              4621500000                        4621585607 

 



Група платників, категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми податкового 

зобов’язання за рік) 

    

      Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності підприємств  

   державної та комунальної власності, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому  

   законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими  

   установчими документами (1110, 1121, 1122, 1220.9, 1230.2) 100% 

      Об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності громадських об’єднань,  

   благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані  

   у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення діяльності, 

   передбаченої такими статутами (положеннями) (1220.9, 1272.1) 100% 

 

    Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що перебувають у власності осіб, які  

належать до постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до 1, 2 категорій  

згідно з пунктами 1 та 2 частини першої статті 14 Закону України “Про статус і соціальний захист  

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”(1110, 1121, 1122)    100%  

    Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що перебувають у власності осіб, які  

належать до учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, які мають особливі  

заслуги перед Батьківщиною згідно із Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх  

соціального захисту”, але не більше одного такого об’єкта на особу (1110, 1121, 1122)    100% 

    Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, які перебувають у власності осіб з інвалідністю  

І-ІІ груп, але не більше одного такого об’єкта на особу (1110, 1121, 1122)     100% 

 

 

__________ 
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі 

встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються 

окремо 


