
 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку
1
 

 

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію 

 з 1січня 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/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового зобов’язання 

за рік) 

 

03 Землі громадської забудови  

03.01 Для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування* 

  100,0  

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти* 

  100,0  

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги* 

  100,0  

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних 
організацій 

  100,00  

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування* 

  100,0  

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних організацій 
та органів* 

  100,0  

  

 

    

03.08 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчування*  

  100,0  

03.08 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів туристичної інфраструктури  

  50,0  

      



03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки * 

  100,0  

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 
обслуговування * 

  100,0  

03.13 

 

 

Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування*   

  100,0  

 

 

03.15 

 

 

06 

 

 

 

 

06.01 

 

06.02 

 

06.03 

 

06.04 

Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови * 

 

 Землі оздоровчого призначення (землі, 
що мають природні лікувальні 
властивості, які використовуються або 
можуть використовуватися  
для профілактики захворювань і 
лікування людей) 

 

Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів 

Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів 

Для інших оздоровчих цілей 

 

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

  100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

90,0 

 

     90,0 

 

 

      50,0 

07              

 

Землі рекреаційного  призначення*    

07.01 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення 

  100,0 

07.02 

 

 

08 

 

 

08.01 

 

 

08.03  

 

 

08.04           

Для будівництва та обслуговування 
об’єктів фізичної культури і спорту 

 

Землі історико-культурного 
призначення 

 

Для забезпечення охорони об’єктів 
культурної спадщини*   

 

 

Для іншого історико-культурного 
призначення* 

 

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для 
збереження та використання земель 

      100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

 



 

                   

природно-заповідного фонду* 
 

100,0 

09 Землі лісогосподарського 
призначення** 

   

09.01 Для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг   

  100,0 

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

      100,0 

10 Землі водного фонду*    

10.01 Для експлуатації та догляду за водними 
об’єктами  

  100,0 

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами  

      100,0 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення  

  100,0 

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і 
каналами  

      100,0 

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів  

  100,0 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і туристичних 
цілей  

      100,0 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт    100,0 

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд  

  100,0 

 11 Землі промисловості        

11.04 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва та 
розподілення газу, постачання пари та 
гарячої води, збирання, очищення та 
розподілення води) * 

       100,0 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Землі енергетики 

   

14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної та 
теплової енергії* 

       100,0 

     



 
* пільги встановлюються для закладів, 

установ, організацій, які повністю  

утримуються за рахунок коштів 

державного або місцевого бюджетів  та 

комунальних підприємств, які 

повністю(частково)  утримуються за 

рахунок коштів  місцевого бюджету 

 

   

 
** пільги встановлюються для 
комунальних підприємств, які мають у 

постійному користуванні  лісові землі 

 

   

     

     

     

   _________ 

1 
Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, 

статей 281, 282 і пункту 284.3 статті 284 Податкового кодексу України.  

 


