
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 17 липня 2015 р. № 496 

Київ 

Про затвердження переліку баз олімпійської та  
паралімпійської підготовки, що звільняються  

від сплати земельного податку  

Відповідно до підпункту 282.1.3 пункту 282.1 статті 282 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів 
України постановляє: 

1. Затвердити перелік баз олімпійської та паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати земельного 
податку, згідно з додатком. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що 
додається. 

Прем’єр-міністр України                                                       А. ЯЦЕНЮК 

Інд. 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 липня 2015 р. № 496 

ПЕРЕЛІК 
баз олімпійської та паралімпійської підготовки,  
що звільняються від сплати земельного податку  

Земельна ділянка, на якій розміщена спортивна 
споруда Код згідно 

з ЄДРПОУ 
Найменування бази олімпійської 
та паралімпійської підготовки 

Код виду 
економічної 
діяльності місце  

розташування 
площа, гектарів 

Дніпропетровська область 

14308368 Комплекс спортивних споруд 
“Метеор” державного 
підприємства “Виробниче 
об’єднання “Південний 
машинобудівний завод імені О. М. 
Макарова” 

92.61.0,  
92.62.0 

м. Дніпропетровськ, вул. 
Макарова, 27а  

17,5856 

Житомирська область 

02942284 Підприємство фізкультурно-
оздоровчий комплекс “Динамо”, 
створене на базі власності 
Житомирської обласної організації 
фізкультурно-спортивного 
товариства “Динамо” 

91.33.0 м. Житомир, вул. Черняхів-
ського, 113, спортивний 
комплекс 

1,4835 

Запорізька область 

м. Запоріжжя, Північне 
шосе, 113, учбово-
спортивна база 

0,2534 04605355 Комплекс спортивних споруд 
Запорізької обласної організації 
фізкультурно-спортивного 
товариства “Динамо”  

91.33.0 

м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 
81, адміністративно-
спортивний комплекс 

0,0846 

20507333 Учбово-спортивна база “Спартак”  91.33.0 м. Запоріжжя, 
вул. Лермонтова, 21 

0,2207 

Івано-Франківська область 

20549521 Державне підприємство 
“Ворохтянська високогірська 
навчально-спортивна база 
“Заросляк” 

92.61.0 смт Ворохта, вул. Говерлян- 
ська, 31 

1,7 

Львівська область 

02941801 Навчально-спортивна база 
олімпійської підготовки “Динамо” 

91.33.0 смт Славське Сколівського 
району, вул. Архан-
гельського, 7  

3,742 

м. Львів,  
вул. В. Янева, 10, 
спортивний комплекс 

8,5214 

м. Львів, вул. Вітовського, 
53, палац спорту, басейн 

0,3314 

02941801 Комплекс спортивних споруд 
Львівської обласної організації 
фізкультурно-спортивного 
товариства “Динамо” 

91.33.0 

м. Львів,  
вул. В. Стуса, 4, 
спортивний комплекс 

2,31 

34105878 Підприємство “Західний 
реабілітаційно-спортивний центр” 

93.19 с. Яворів Турківського 
району  

186 

38457291 Державне підприємство “Арена 
Львів” 

93.11 м. Львів, вул. Стрийська, 
199 

24,3226 

Миколаївська область 

02942367 

 

Комплекс спортивних споруд 
Миколаївської обласної організації 

91.33.0 

 

м. Миколаїв, вул. Робоча, 
8а, стрілецький тир 

0,1433 



 
фізкультурно-спортивного 
товариства “Динамо”   м. Очаків, вул. Курортна,  

27а, учбово-спортивна 
оздоровча база 

2 

Тернопільська область 

01290365 Навчально-спортивна база 
“Колос” 

91.33.0 с. Підгородне 
Тернопільського району 

2,25 

Харківська область 

33412591 93.11.0 м. Харків, вул. Котлова, 90 2,1007 

 

Відокремлений підрозділ 
“Дорожній фізкультурно-
спортивний клуб “Локомотив” ім. 
героя України Г. Кірпи” 
державного підприємства 
“Південна залізниця” 

 
м. Харків, вул. Червоно-
армійська, 7 

1,2328 

02942427 Спортивний комплекс Харківської 
обласної організації фізкультурно-
спортивного товариства “Динамо”  

91.33.0 м. Харків, вул. Динамівська, 
3 

11,3736 

04541974 Колективне підприємство 
“Олімпійський учбово-спортивний 
центр “Акварена”  

92.62.0 м. Харків,  
вул. Клочківська, 43/47 

7,8251 

Херсонська область 

25644365 Новокаховська учбово-спортивна 
база “Динамо” із стрільби з лука 

91.33.0 м. Нова Каховка, просп. 
Дніпров-ський, 22а 

2,0575 

02647510 Навчально-спортивна база 
“Скадовськ”  

92.62.0 м. Скадовськ,  
вул. Гагаріна, 61 

2,95 

Чернігівська область 

36430503 Державне підприємство 
“Олімпійський навчально-
спортивний центр “Чернігів” 

92.62.0 м. Чернігів,  
вул. Шевченка, 61 

6,0214 

м. Київ 

31806735 Гірськолижний спортивний 
комплекс “Протасів Яр” 

92.62.0,  
92.61.0 

вул. Протасів Яр, 23 5,39 

37193349 Державне підприємство “Палац 
спорту” 

92.61.0,  
92.62.0,  
45.21.1,  
51.47.9,  
70.20.0, 

Спортивна площа, 1 3,1686 

вул. Велика Васильківська, 
55 

16,7412 

4,4689 

0,1405 

14297707 Державне підприємство 
“Національний спортивний 
комплекс “Олімпійський”  

92.61.0 

м. Бердянськ,  
вул. Макарова, 50а 

5,37 

04539931 Державне підприємство 
“Центральна учбово-тренувальна 
база по ковзанярському спорту 
“Льодовий стадіон” 

92.61.0 просп. Академіка Глушкова, 
9 

16,9202 

пров. Лабораторний, 7а, 
навчально-спортивна база 
“Атлет” 

3,48 37102382 Державне підприємство 
“Об’єднання спортивно-
господарських споруд” 

92.61.0 

с. Гореничі  
Києво-Святошинського 
району, олімпійський центр 
“Гореничі” 

23,3371 

38217021 Державне підприємство 
“Олімпійський навчально-
спортивний центр “Конча-Заспа” 

92.61.0 Столичне шосе, 19 3,0672  
7,7568 

_____________________ 

 



 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 17 липня 2015 р. № 496 

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 975 “Про затвердження переліку 
підприємств, установ, організацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі 
аероклубів та авіаційно-спортивних клубів Товариства сприяння обороні України, що звільняються від сплати 
земельного податку за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для 
проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з 
видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки” (Офіційний вісник 
України, 2011 р., № 72, ст. 2716). 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 846 “Про внесення змін до переліку 
підприємств, установ, організацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі 
аероклубів та авіаційно-спортивних клубів Товариства сприяння обороні України, що звільняються від сплати 
земельного податку за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для 
проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з 
видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки” (Офіційний вісник 
України, 2013 р., № 92, ст. 3391). 

_____________________ 
 

 
 


