
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 ділянки
1
 

 
Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію  з 01 січня  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 

46  4610300000 місто Борислав 

 

Група платників, категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми податкового зобов’язання за 

рік) 

Об’єкти  житлової нерухомості, що є у власності фізичних 

осіб 

-  з інвалідністю першої і другої групи, пенсіонерів (за віком),  

якщо  вони не працюють і їх дохід не перевищує розмір двох мінімальних пенсій;  

 - які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років 

- ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія  

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"  

- визнаних законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
якщо вони  перебувають на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення, 

як отримувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 

 

11 
                                                                                                  Будівлі житлові                                                                  100,0 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12


 

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

або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних 

організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом 

порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими  

статутами (положеннями) 

12 

                                                                                                 Будівлі нежитлові                                                                   

122                                                                                                  Будівлі офісні 

1220                                                                                                   Будівлі офісні 

  

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші                                                                100,0 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Об’єкти  нежитлової нерухомості, зокрема, виробничі корпуси, цехи, складські  

приміщення, що належать суб’єктам господарювання  

 (фізичним особам-підприємцям) на праві приватної власності,                                                                                                                                                          

які використовуються ними за призначенням у господарській  

діяльності, якщо їх основна діяльність  класифікується у секціях В-F  

та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку 



  

125                                         Будівлі промислові та склади                                            100,0 

1251  Будівлі промислові                                                                                                                                                       100,0                                                                                                                                                                         

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

     -  

 


