
Додаток 2
до рішення про встановлення ставок 

та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням______________________________________
(найменування сільської, селищної, 

міської ради/ради об’єднаних територіальних
громад)

в ід __________________________ 20__ р. № _______

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

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію 
з 01 січня 2019 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 3 

КОАТУУ

Найменування адміністративно- 
територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 
об’єднаної територіальної громади

63 232 6323255100 Коломацька селищна рада

Ерупа платників, категорія/класифікація 
будівель та споруд

Розмір пільги 
(відсотків суми 

податкового 
зобов’язання за рік)

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління 100
1220.3 Будівлі органів правосуддя 100
1220.4 Будівлі закордонних представництв 100
1242.4 Навіси для велосипедів 100
1262.2 Бібліотеки, книгосховища 100
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних 
установ

100

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 100
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 100
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 100
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 100
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з 
особливими потребами

100

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 100

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 100

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності 100

1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою 100

1274.1 Казарми Збройних Сил 100
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1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб 100

1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів 100

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


