


Класифiкацiя булiвель ru .порул'
Ставки податку3 за l кв. метр
(вiдсоткiв розмiру мiнiмальнот

заробiтноТ плати)

код2 найменч"а"""'
J

Для юридичних
осiб лля фiзичних осiб

l
зо"ао

2
зоrао

3

зо"ао
l

зо"ао
2

4зона
з

зонао

1lз Гуртожитки'

l l 30.1
гуртожитки для робiтникiв та службовчiв

3в jльненi вiд оподаткуванн я пп,266.2.2
п.266.2 ст.266 ПКУ

l l30.2 гуртожитки для студентiв вищих навч€шьних
закладiв5

3вiльненi вiд оподаткуванн я пп.266.2.2
п.266.2 ст.266 ПКУ

l 1з0.3 Гуртожитки для ylHiB навчальних закладiв5
3в]льненi вiд оподаткуванн я пп.266.2,2

п.266.2 ст.266 ПКУ

l l30.4 Булинки-_iнтернати для людей похилого BiKy та
iнвалliдiв5

3вiльненi вiд оподаткуванн я пп.266.2.2
п.266.2 ст.266 ПКУ

l l30.5 БУлинки дитини та сирiтськi булинки5
3вiльненi вiд оподаткуванн я пп.266.2.2

п.266.2 ст.266 ПКУ

l l30.6 Булинки для бiженцiв, притулки для
бездомних5

Звiльненi вiд оподаткуванн я пп.266.2.2
п.266.2 ст.266 ПКУ

1 l30.9 Булинки для колективного проживання iншi
3вiльненi вiд оподаткування пп.266.2.2

п.266.2 ст.266 ПКУ

l2 Булiвлi нежитловi

|2| Готелi, ресторани та подiбнi булiвлi

|2II ýудiвлi готельнi

|2| l l Готелi 1,0 1,0

|2l 1.2 Мотелi
1,0 1,0

l2l 1 .з Кемпiнги
1,0 1,0

I2lI|.4 пансiонати
1,0 1,0

|2| 1.5 Ресторани та бари
1,0 1,0

|2l2 Iншi будiвлi для тимчасового проживання

|2I2.I Туристичнi бази та гiрськi притулки 1,0

|2|2.2 Щитячi та сiмейнi табори вiдпочинку 1,0 1.0

|2I2.з I_{ентри та будинки вiдпочинку 1,0 1.0

l2ll2.9 Iншi булiвлi для тимчасового проживання, не
класифiкованi ранiше

1,0 1,0

|22 Булiвлi офi Hl

l220 Будiвлi офiснi5

|220.|
Булiвлi органiв державного та мiсцевого
управлi"r"'

3вiльненi вiд оподаткуванн я пп.266.2,2
п.266.2 ст.266 ПКУ



Класифiкацiя булiвель та споруд2
Ставки податку3 за l кв. метр
(вiдсоткiв розмiру мiнiмальнот

заробiтноТ плати)

код2 наймену"аrr"2

для юридичних
осiб лля фiзичних осiб

l
4зона

2
зонао

3
4зона

l
4зона

2
4зона

3
4зона

1220.2 Будiвлi фiнансового обслуговування 1,0 1,0

L220.3 Будiвлi органiв правосуддя5

|220.4 Будiвлi закордонних представнrцтв5

|220.5 Адм iH iстративно-побутовi булi вл i промислових
пiдприемств

1,0 1,0

|220.9 Булiвлi для конторських та адмiнiстративних
цiлей iншi

1,0 1,0

l23 Будiвлi торговельнi

1 2з0 Будiвлi торговельнi

l 230. l торговi центри, унiвермаги, маг€вини
1,0 1,0

l2з0.2 .ýКритi ринки, павiльйони та зали для ярмаркiв'
1,0 1,0

l230.3 станцiт технiчного обслуговування автомобiлiв
1,0 1,0

|2з0.4 тдальнi, кафе, закусочнi тошо
1,0 1.0

l230.5 Бази та склади пiдприсмств торгiвлi i
громадського харчування

1,0 1,0

l230.6 Булiвлi пiдприсмств побутового
обслуговування

1,0 1,0

l2з0.9 Булiвлi торговельнi iншi
1,0 1,0

L24 Будiвлi транспорту та засобiв зв'язку

|24l вокзалlи, аеровокз€uIи, будiвлi засобiв зв'язку та пов'язанi з ними будiвлi

l24l.l АвтовокзЕIли та iншi булiвлi автомобiльного
транспорту

1,0 1,0

|24|.2 вокза_пи та iншi будiвлi зшliзничного транспорту 0,5

|24|.з Будiвлi мiського електротранспорту

|24],.4 Аеровокзали та iншi булiвлi повiтряного
транспорту

l24I.5 MopcbKi та рiчковi вокзаJIи, маяки та пов'язанi з

ними будiвлi

l24l.6 Будiвлi станцiй пiдвiсних та канатних дорiг

l24|.7 Булiвлi чентрiв ралiо- та телевiзiйного мовлення,
телефонних станцiй, телекомунiкацiйних чентрiв
тощо

1,0 1,0



Класифiкацiя булiвель та споруд2
Ставки податку3 за 1 кв. метр
(вiдсоткiв розмiру мiнiмалlьнот

заробiтноТ плати)

код2 найменуuаr"r'

для юридичних
осiб лля фiзичних осiб

l
зо"ао

2
4зона

3
4зона

l
зо"ао

2
4зона

J
4зона

1241.8 Ангари для лiтакiв, локомотивнi, вагоннi,
трамвайнi та тролейбуснi депо

1241'.9 Будiвлi транспорту та засобiв зв'язку iншi 1,0 1,0

|242 Гаражi

|242.1 Гаражi наземнi
1,0 0,1

|242.2 Гаражi пiдземнi
1,0 0,1

|242.3 Стоянки автомобiльнi критi
1,0 0,1

|242.4 навiси для велосипедiв
1,0 0,1

|25 Будiвлi промисловi та склади

|25l Булiвлi промисловi5

l251.1 Булiвлi пiдприемств машинобулування та
метсlлообробноТ промисловостi 5 Булiвлi промисловостi, зокрема

виробничi корпуси, цехи, складськi
примiщення промислових пiдприемств

звiльненi вiд оподаткування
(пп.2б6.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ)

|251,.2 Будiвлi пiдприсмств чорноТ мета_гlургiТs

l25 l .3 Булiвлi пiдприсмств хiмiчноТ та нафтохiмiчноТ
промисловостi5

l25|.4 Будiвлi пiдприсмств легкоТ промисловостi5

l25 1.5 Будiвлi пiдприсмств харчовоТ промисловостi5

|251.6 Булiвлi пiдприсмств медичноТ та
мiкробiологiчноТ промисловостi 5

|25l.7 Булiвлi пiдприемств лiсовоТ, деревообробноТ та
целюлозно-паперовоТ п Dомисловостi5

l25 l .8 Булiвлi пiдприсмств булiвельноТ iндустрiТ,
булiвельних матерiапiв та виробiв, _скляноТ та
фарфоро-фаянсовоТ промисловостi'

l25l .9 Булiвлi iнших промислових виробництв,
включаючи полiграфiчне'

|252 Резервуари, силоси та склади

1252.I Резервуари для нафти, нафтопролуктiв та г€ву
1,0 1,0

|252.2 Резервуари та cMHocTi iншi
1,0 1.0

1252.з Силоси для зерна
1.0 1.0

|252.4 Силоси для цементу та iнших сипучих
матерiалiв

1,0 1,0

1252.5 Склади спецiальнi ToBapHi
1,0 1,0



Класифiкацiя булiвель та споруд2
Ставки податку3 за 1 кв. метр
(вiдсоткiв розмiру мiнiмалlьнот

заробiтноТ плати)

код2 наймену"а"нr2

для юридичних
осiб лля фiзичних осiб

1

зонао
2

зонао
3

зона4
l

зо"ао
2

зонао
3

зо"а'
1252.6 Холодильники 1,0 1,0

1252.7 складськi майданчики 1,0 1,0

1252.8 Склади унiверса-льнi
1,0 1,0

|252.9 склади та сховища iншi5
1,0 1,0

l26 Булiвлi лля публiчних виступiв, заклацiв освiтнього, медичного та оздоровчого

|26ll Будiвлi для публiчних виступiв

|26|.| Театри, кiнотеатри та концертнi зали
1,0 1,0

|26|.2 зали засiдань та багатоцiльовi загlи для
публiчних вцступiв

1,0 1.0

126|.з Щирки

|26|.4 Казино, iгорнi булинки
1,5 1,5

l26l .5 Музичнi та танцювальнi зЕuIи, дискотеки
1,0 1,0

|261.9 Булiвлi лля публiчних виступiв iншi
1,0 1,0

l262 МузеТ та бiблiотеки

1262.| Музеi та художнi галереТ5 | ''О
1,0

1262.2 Бiблiотеки, книгос*овrща,'
0,5

|262.з Технiчнi шентри
1.0 1,0

|262.4 ПланетарiТ'5

1262.5 Булiвлi apxiBiB5
1,0 1,0

|262.6 Булiвлi зоологiчних та ботанiчних садiв5

l26з Будiвлi навч€lльних та дослiдних закладiв
126з.| Булiвлi науково-дослiдних та проектно- | ',Овишукувальних установ l

1,0

|26з.2 Булiвлi вищих навчЕuIьних закладiв
1,0 1,0

l263.з
Булiвлi lrткiл та iнших середнiх навчальних
закладiв)

Будiвл i за гал bHoocBiTH ]х на вчал ьн их
закладiв незалежно вiд форми власностi

та джерел фiнансування, що
використовуються д/пя надання ocBiTH ix



Класифiкацiя булiвель та споруд2
Ставки податку3 за 1 кв. метр
("iдсоткiв розмiру мiнiмальнот

заробiтноТ плати)

код2 найменуван"я'

для юридичних
осiб лля фiзичних осiб

l
4зона

2
4зона

з
.l

зона
l

зо"ао
2

зонао
з

4зона
послуг, зв]льненi вiд оподаткування

(пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ)

|26з.4 Булiвлi професiйно-технiчних навчаJIьних
закладiв'

1,0 1,0

|26з.5

Булiвлi дошкiльних та позашкiльних
навч€шьних закладiв5

Будiвлi дошкiльних навчальних закладiв,
що використовуються мя надання

ocBiTHix послуг, звiльненi вiд
оподаткування (пп.266.2 .2 п.266.2 ст.266

пку)

|26з.6 Булiвлi спецiапьних навчсuIьни_х закладiв для
дiтей з особливими потребами)

0,5 0,5

L26з.7 Булiвлi закладiв з фаховоТ перепiдготовки
1,0 1,0

l263.8 Булiвлi метеорологiчних станцiй, обсерваторiй5

|26з.9 Булiвлi ocBiTHix та науково-дослiдних закладiв
iншi5

1,0 1,0

I264 Еудlцпi лiкарень та оздоровчих закладiв

|264.| Лiкарн i багатопрофiльн i територiальн_ого
обслуговування, навччUIьних закладiв)

0,5 0,5

|264.2 Лiкарнi профiльнi, диспа"сер"'
0,5 0,5

1264.з 0,5 0,5

|264.4 Полiклiнiки, п.уёкти медичного обслуговування
та консультацll-

0,5 0,5

1264.5 Шпиталi виправних закладiв, в'язниць та
Збройних Сил5

1264.6 CaHaTopiT, профiлакторiТ та центри
фLн кцiо нальн оТ реаб iл iтацiТs

0.5 0.5

|264.9 Заклади лiкувально-профiлактичнi та оздоровчi
lншl-

0,5 0,5

|265 Зали спортивнi5

1265.| Зали гiмнастичнi, баскетбольнi, волейбольнi,
TeHicHi тощо

0,5 0,5

1265.2 Басейни критi для плавання
0,5 0,5

|265.з Хокейнi та льодовi стадiони критi
0,5 0,5

|265.4 манежi легкоатлетичнi
0,5 0,5



Класифiкацiя булiвель та споруд2
Ставки податку3 за l кв. метр
(вiдсоткiв розмiру мiнiмальнот

заробiтноТ плати)

код2 наймену"аr""'

для юридичних
осiб лля фiзичних осiб

1

4зона
2

4зона
J

зоrао
1

зо"ао
2

зо"ао
3

4зона
|265,5 Тири 0,5 0,5

|265.9 Зали спортивнi iншi 0,5 0,5

l27 Булiвлi нежитловi iншi
l27 | Будiвлi сiльськогосподарського призначення, лiсiвництва та рибного господарсr"а5
l27I.| Будiвлi для тваринницr"а' Булiвлi, споруди сiлькогосподарських

товаровиробникiв, призначенi для
використання безпосередньо у

сiльськогосподарськiй дiяльностi,
звiльненi вiд оподаткування

(пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ)

|27 |.2 Будiвлi для птахiвництва5

I27I.з Будiвлi для зберiгання зерrа,'

I27 L4 Еудiвлi силоснi та сiнажнis
l27 |.5 Булiвлi для садiвництва, виноградарства та

виноробства5

l2l l .6 Будiвлi тепличного гgсподарсr"а'
|27 |.7 Будiвлi рибного господарства5

I27 |.8 Булiвлi пiлпцисмств лiсiвництва та
звlрlвництва-

|27 | .9 Булiвлi сiльськогосподарського призначення
iншi)

1,0 1,0

|272 Будiвлi для культовоТ та ре{riгiйноТ дiяльностis
Об'скти HepyxoмocTi, що перебувають у
власностi релiгiйних органiзацiй, стаryти

(положення) яких зареестровано у
встановленому законом порядку, та

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ВИКJIЮЧНО ДЛЯ
забезпечення ТхньоТ стаryтноТ дiяльностi,

вкJlючаючи Ti, в яких здiйснюють
дiяльн icTb заснованi таким и рел iгiйними

органiзацiями лобролi йнi заклади
(приryлки, iнтернати, лiкарнi тощо), KpiM
об'сктiв HepyxoмocTi, в яких здiйснюеться
виробни ча таlабо господарс ька дiяльн icTb,

звiльненi вiд оподаткування (пп,26 6.2,2
п.266.2 ст.266 ПКУ)

L{еркви, собори,
тощо-

костьоли, мечетi, синагоги

l272.I

1272.2 Похороннi бюро та риryальнi зали 0,1 0,1

|272.з Цвинтарi та KpeMaTopiTs 0,1 0,1

|27 з Пам'ятки iсторичнi та T?Ki, що охороняються дер*а"ою'
l27з.| Пам'ятки icTopiT та архiтектури'

0,5

I27з.2 Археологiчнi розкопки, руТни та iсторичнi
мiсця, що охороняються державою-'

0,5

|27з.з MeMopi аJIи, художньо-декоративн i булi влi,
cTaTyI-

0,5



Класифiкацiя булiвель ,u .порул'
Ставки податку3 за 1 кв. метр
(вiдсоткiв розмiру мiнiмалlьнот

заробiтноТ плати)

код2 наймену"анrя'

для юридичних
осiб лля фiзичних осiб

l
зо"ао

2
зо"ао

J

зо"ао
1

зо"ао
2

зо"ао
з

4зона
l27 4 Будiвлi iншi, не класиф

Казарми Збройних Сил5

5KoBaHl ранlше
|27 4,1

l27 4.2 Булiвлi полiцейських та пожежних служб5
0,0l 0,0l

l2l4.з Булiвлi виправних закладiв, в'язниць та
gлiдчих iзоляторiвs

|27 4.4 Будiвлi лазень та праJrень 1,0 1,0

l27 4.5 Булiвлi з облаштування населених пунктiв,
KpiM господарських (присалибних) булiвель
(допомiжнi (нежитловi) примiщення, до яких
належать сараI, хлiви, гаражi, лiтнi KyxHi,
майстернi, вбиральнi, погреби, навiси, котельнi,
бойлернi, трансформаторнi пiдстанцiТ тощо)

1,0 1,0

l27 4.5 Булiвлi з облаштування населених
пунктiвгосподарськi (присалибнi) булiвлi -
допомiжнi (нежитловi) примiщення, до яких
належать сараТ, хлiви, гаражi, лiтнi KyxHi,
майстернi, вбиральнi, погреби. навiси. котельнi,
бойлернi, трансформаторнi пiдстанцiТ тощо

0,0l 0,0l

| У разi встановлення ставок податку, вiдмiнних на територiях iзних населених пунктiв
адмiнiстративно-територiальнот одиницi, за кожним населеним пунктом ставки затвердкуються
окремими додатками.

' Класифiкачiя булiвель та споруд, код
.Щержавного lg]асифiкатора булiвель та спорул ЩК
вiд l7 серпня 2000 р. JФ 507.

'Ставки податку встановлюються зурахуванням норм пiдпункry |2.3.,7 пункry l2.3 cTaTTi l2,
пункry 30.2 cTaTTi 30, пункry 266.2 статгi 266 Податкового кодексу УкраТни i зазначаються
десятковим дробом з трьома (у разi потреби чотирма) лесятковими знаками пiсля коми.

а У разi визначення у рiшеннi про оподаткування податком на нерухоме майно, вiдмiнне вiд
земельноТ дiлянки, зон адмiнiстративно-територiальноТ одиницi, щодо якоТ приймасться рiшенн.ч,
ставки встановлюються зчцежно вiд зони. Без урахування зони и зztзначаються у графi "l зона".

' Об'екти HepyxoмocTi, що класифiкуються
звiльнятися повнiстю або частково вiд оподаткування

пiдкласом, звiльняються/можуть

та найменування зztзначаються вiдповiдно до
0 l 8-2000, затвердженого наказом !ержстандарry

"у
<ом

земельноТ дiлянки, вiдщЕiд{чдо норм пiлпункry 26
Податково го *од. *.l4бf,ЙЙ

мiський голова

рухоме майно, вiдмiнне вiд
та пункry 266.4 cTaTTi 26666.2

/
Iлля ДIКОВ
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