
 
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 липня 2022 року № 13/4  

           

Про встановлення ставок та пільг зі 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки  

  

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 24 частини першої  

статті 26 та статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

керуючись статтею 64 Бюджетного кодексу України, підпунктом 10.2.2 пункту 

10.2 статті 10 та статтями 7, 8, 12, 265, 269-288 Податкового кодексу України (зі 

змінами та доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України від              

24 травня 2017 року№ 483 «Про затвердження форм типових рішень про 

встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», інших законодавчих актів 

України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, 

враховуючи експертний висновок та рекомендації постійних комісій сільської 

ради, сільська рада вирішила: 

 

1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, на території Боратинської сільської територіальної громади. 

 

2. Встановити ставки із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки згідно з додатками 1, 2. 

 

3. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку, базу 

оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період та інші 

обов’язкові елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, визначені статтею 7 Податкового кодексу України з дотриманням 

критеріїв, встановлених статтею 266 Податкового кодексу України. 

 

4. Вважати такими, що з 31 грудня 2022 року втрачає чинність рішення 

Боратинської сільської ради № 7/3 від 30 червня 2021 року «Про встановлення 

місцевих податків та зборів на території Боратинської територіальної громади 

на 2022 рік».  

 

5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.  



6. Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю 

сплати податку здійснює ГУ ДПС у Волинській області. 

 

7. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Боратинської сільської 

ради в розділі «Документи» рубриці/«Регуляторна діяльність» та в розділі 

«Рішення сесій» не пізніше 10 днів після його прийняття. Копію прийнятого 

рішення надіслати в паперовому та електронному вигляді у десятиденний строк 

з дня прийняття до ГУ ДПС у Волинській області, але не пізніше 25 липня 

поточного року.  

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та 

залучення інвестицій Боратинської сільської ради (Юрій ЦЕЙКО). 

 

 

Сільський голова                                                                          Сергій  ЯРУЧИК 

 

Ганна Радчук 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сільської ради 

від 14.07.2022 року № 13/4 

  
Ставки  

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

що вводяться в дію з 01.01.2023 року на території 

Боратинської сільської територіальної громади 

 

Код 

області 

Код 

району 

Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

03 08 0722880501 с.Баківці Луцького району Волинської області 

03 08 0722880503 с.Озеряни Луцького району Волинської області 

03 08 0722880701 с.Боратин Луцького району Волинської області 

03 08 0722880702 с.Баїв Луцького району Волинської області 

03 08 0722880703 с.Голишів Луцького району Волинської області 

03 08 0722880704 с.Вербаїв Луцького району Волинської області 

03 08 0722880705 с.Новостав Луцького району Волинської області 

03 08 0722880706 с.Городище Луцького району Волинської області 

03 08 0722880707 с.Рованці Луцького району Волинської області 

03 08 0722880708 с.Коршовець Луцького району Волинської області 

03 08 0722880709 с.Лучиці Луцького району Волинської області 

03 08 0722880710 с.Мстишин Луцького району Волинської області 

03 08 0722880711 с.Промінь Луцького району Волинської області 

03 08 0722880712 с.Цеперів Луцького району Волинської області 

03 08 0722881601 с.Гірка Полонка Луцького району Волинської області 

03 08 0722881602 с.Оздів Луцького району Волинської області 

03 08 0722881603 с.Полонка Луцького району Волинської області 

03 08 0722881604 с.Вікторяни Луцького району Волинської області 

03 08 0722881606 с.Ратнів Луцького району Волинської області 

03 08 0722881605 с.Лаврів Луцького району Волинської області 

03 08 0722882901 с.Коршів Луцького району Волинської області 

03 08 0722885201 с.Радомишль Луцького району Волинської області 

03 08 0722885203 с.Романівка Луцького району Волинської області 

03 08 0722885204 с.Суховоля Луцького району Волинської області 

Класифікація будівель та споруд Ставки2 податку за 1 кв. метр (відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати) 

Код1 Найменування для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 

зона3 

2 

зона3 

3  

зона3 

1 

зона3 

2 

зона3 

3 

зона3 

11 Будівлі житлові       

111 Будинки одноквартирні       

1110 Будинки одноквартирні4       



1110.1 Будинки одноквартирні масової 

забудови 

0,300 х х 0,300 х х 

1110.2 Котеджі та будинки 

одноквартирні підвищеної 

комфортності 

0,300 х х 0,300 х х 

1110.3 Будинки садибного типу 0,300 х х 0,300 х х 

1110.4 Будинки дачні та садові 0,300 х х 0,300 х х 

112 Будинки з двома та більше 

квартирами 

      

1121 Будинки з двома квартирами4       

1121.1 Будинки двоквартирні масової 

забудови 

0,300 х х 0,300 х х 

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні 

підвищеної комфортності 

0,300 х х 0,300 х х 

1122 Будинки з трьома та більше 

квартирами4 

      

1122.1 Будинки багатоквартирні масової 

забудови 

0,300 х х 0,300 х х 

1122.2 Будинки багатоквартирні 

пiдвищеної комфортностi, 

iндивiдуальнi 

0,300 х х 0,300 х х 

1122.3 Будинки житловi готельного типу 0,300 х х 0,300 х х 

113 Гуртожитки4       

1130.1 
Гуртожитки для робiтникiв та 

службовців 

0,000 х х 0,000 х х 

1130.2 Гуртожитки для студентiв вищих 

навчальних закладiв4 

0,000 х х 0,000 х х 

1130.3 Гуртожитки для учнiв навчальних 

закладiв4 

0,000 х х 0,000 х х 

1130.4 Будинки-iнтернати для людей 

похилого вiку та iнвалiдiв4 

0,000 х х 0,000 х х 

1130.5 Будинки дитини та сирiтськi 

будинки4 

0,000 х х 0,000 х х 

1130.6 Будинки для бiженцiв, притулки 

для бездомних4 

0,000 х х 0,000 х х 

1130.9 Будинки для колективного 

проживання iншi 

0,000 х х 0,000 х х 

12 Будівлі нежитлові       

121 Готелi, ресторани та подiбнi 

будiвлi 

      

1211 Будiвлi готельнi       

1211.1 Готелi 1,000 х х 0,500 х х 

1211.2 Мотелi 1,000 х х 0,500 х х 

1211.3 Кемпiнги 1,000 х х 0,500 х х 

1211.4 Пансiонати 1,000 х х 0,500 х х 

1211.5 Ресторани та бари 1,000 х х 0,500 х х 

1212 
Іншi будiвлi для тимчасового 

проживання 

 х х  х х 

1212.1 
Туристичнi бази та гiрськi 

притулки 

1,000 х х 0,500 х х 

1212.2 
Дитячi та сiмейнi табори 

вiдпочинку 

1,000 х х 0,500 х х 



1212.3 Центри та будинки вiдпочинку 1,000 х х 0,500 х х 

1212.9 

Іншi будiвлi для тимчасового 

проживання, не класифiкованi 

ранiше 

1,000 х х 0,500 х х 

122 Будiвлi офiснi       

1220 Будiвлi офiснi4       

1220.1 
Будiвлi органiв державного та 

мiсцевого управлiння4 

0,000 х х 0,000 х х 

1220.2 
Будiвлi фiнансового 

обслуговування 

1,000 х х 0,500 х х 

1220.3 Будiвлi органiв правосуддя4 0,000 х х 0,000 х х 

1220.4 
Будiвлi закордонних 

представництв4 

0,000 х х 0,000 х х 

1220.5 
Адмiнiстративно-побутовi будiвлi 

промислових підприємств 

1,000 х х 0,500 х х 

1220.9 
Будiвлi для конторських та 

адмiнiстративних цiлей інші 

1,000 х х 0,500 х х 

123 Будівлі торговельні       

1230 Будiвлi торговельні       

1230.1 
Торговi центри, унiвермаги, 

магазини 

1,000 х х 0,500 х х 

1230.2 
Критi ринки, павiльйони та зали 

для ярмарків 

1,000 х х 0,500 х х 

1230.3 
Станцiї технiчного 

обслуговування автомобілів 

1,000 х х 0,500 х х 

1230.4 Їдальнi, кафе, закусочнi та т. iн. 1,000 х х 0,500 х х 

1230.5 

Бази та склади пiдприємств 

торгiвлi й громадського 

харчування 

1,000 х х 0,500 х х 

1230.6 
Будiвлi пiдприємств побутового 

обслуговування 

1,000 х х 0,500 х х 

1230.9 Будiвлi торговельнi інші 1,000 х х 0,500 х х 

124 
Будiвлi транспорту та засобiв 

зв’язку 

      

1241 

Вокзали, аеровокзали, будiвлi 

засобiв зв’язку та пов’язанi з ними 

будiвлi 

      

1241.1 
Автовокзали та iншi будiвлi 

автомобiльного транспорту 

1,000 х х 0,500 х х 

1241.2 
Вокзали та iншi будiвлi 

залiзничного транспорту 

1,000 х х 0,500 х х 

1241.3 
Будiвлi мiського 

електротранспорту 

1,000 х х 0,500 х х 

1241.7 

Будiвлi центрiв радiо- та 

телевiзiйного мовлення, 

телефонних станцiй, 

телекомунiкацiйних центрiв та т. 

iн. 

1,000 х х 0,500 х х 

1241.8 

Ангари для лiтакiв, локомотивнi, 

вагоннi, трамвайнi та тролейбуснi 

депо 

1,000 х х 0,500 х х 

1241.9 Будiвлi транспорту та засобiв 1,000 х х 0,500 х х 



зв’язку iншi 

1242 Гаражі       

1242.1 Гаражi наземнi 1,000 х х 0,500 х х 

1242.2 Гаражi пiдземнi 1,000 х х 0,500 х х 

1242.3 Стоянки автомобiльнi критi 1,000 х х 0,500 х х 

1242.4 Навiси для велосипедiв 1,000 х х 0,000 х х 

125 Будiвлi промисловi та склади       

1251 Будiвлi промисловi4       

1251.1 

Будiвлi пiдприємств 

машинобудування та 

металообробної промисловості4 

1,000 х х 0,500 х х 

1251.2 
Будiвлi пiдприємств чорної 

металургії4 

1,000 х х 0,500 х х 

1251.3 
Будiвлi пiдприємств хiмiчної та 

нафтохiмiчної промисловості4 

1,000 х х 0,500 х х 

1251.4 
Будiвлi пiдприємств легкої 

промисловості4 

1,000 х х 0,500 х х 

1251.5 
Будiвлi пiдприємств харчової 

промисловості4 

1,000 х х 0,500 х х 

1251.6 
Будiвлi пiдприємств медичної та 

мiкробiологiчної промисловості4 

1,000 х х 0,500 х х 

1251.7 Будiвлi пiдприємств лiсової, 

деревообробної та целюлозно-

паперової промисловості4 

1,000 х х 0,500 х х 

1251.8 

Будiвлi пiдприємств будiвельної 

iндустрiї, будiвельних матерiалiв 

та виробiв, скляної та фарфоро-

фаянсової промисловості4 

1,000 х х 0,500 х х 

1251.9 

Будiвлi iнших промислових 

виробництв, включаючи 

полiграфiчне4 

1,000 х х 0,500 х х 

1252 Резервуари, силоси та склади       

1252.1 
Резервуари для нафти, 

нафтопродуктiв та газу 

1,000 х х 0,500 х х 

1252.2 Резервуари та ємностi інші 1,000 х х 0,500 х х 

1252.3 Силоси для зерна 1,000 х х 0,500 х х 

1252.4 
Силоси для цементу та iнших 

сипучих матеріалів 

1,000 х х 0,500 х х 

1252.5 Склади спецiальнi товарнi 1,000 х х 0,500 х х 

1252.6 Холодильники 1,000 х х 0,500 х х 

1252.7 Складськi майданчики 1,000 х х 0,500 х х 

1252.8 Склади універсальні 1,000 х х 0,500 х х 

1252.9 Склади та сховища інші 1,000 х х 0,500 х х 

126 

Будiвлi для публiчних виступiв, 

закладiв освiтнього, медичного 

та оздоровчого призначення 

      

1261 Будiвлi для публiчних виступiв       

1261.1 
Театри, кiнотеатри та концертнi 

зали 

1,000 х х 0,500 х х 

1261.2 
Зали засiдань та багатоцiльовi 

зали для публiчних виступiв 

1,000 х х 0,500 х х 



1261.4 Казино, iгорнi будинки 1,000 х х 0,500 х х 

1261.5 
Музичнi та танцювальнi зали, 

дискотеки 

1,000 х х 0,500 х х 

1261.9 
Будiвлi для публiчних виступiв 

iншi 

1,000 х х 0,500 х х 

1262 Музеї та бібліотеки       

1262.1 Музеї та художнi галереї4  0,000 х х 0,000 х х 

1262.2 Бiблiотеки, книгосховища4 0,000 х х 0,000 х х 

1262.3 Технiчнi центри 0,000 х х 0,000 х х 

1262.4 Планетарiї4 0,000 х х 0,000 х х 

1262.5 Будiвлi архiвiв4 0,000 х х 0,000 х х 

1262.6 
Будiвлi зоологiчних та ботанiчних 

садiв4 

0,000 х х 0,000 х х 

1263 
Будiвлi навчальних та дослiдних 

закладiв 

      

1263.1 
Будiвлi науково-дослiдних та 

проектно-вишукувальних установ 

0,0005 х х 0,0005 х х 

1263.2 
Будiвлi вищих навчальних 

закладiв 

0,0005 х х 0,0005 х х 

1263.3 
Будiвлi шкiл та iнших середнiх 

навчальних закладiв4 

0,0005 х х 0,0005 х х 

1263.4 
Будiвлi професiйно-технiчних 

навчальних закладiв4 

0,0005 х х 0,0005 х х 

1263.5 

Будiвлi дошкiльних та 

позашкiльних навчальних 

закладiв4 

0,0005 х х 0,0005 х х 

1263.6 

Будiвлi спецiальних навчальних 

закладiв для дiтей з фiзичними або 

розумовими вадами4 

0,0005 х х 0,0005 х х 

1263.7 
Будiвлi закладiв з фахової 

перепiдготовки 

0,0005 х х 0,0005 х х 

1263.8 
Будiвлi метеорологiчних станцiй, 

обсерваторiй4 

0,0005 х х 0,0005 х х 

1263.9 
Будiвлi освiтнiх та науково-

дослiдних закладiв iншi4 

0,0005 х х 0,0005 х х 

1264 
Будiвлi лiкарень та оздоровчих 

закладiв 

      

1264.1 

Лiкарнi багатопрофiльнi 

територiального обслуговування, 

навчальних закладiв4 

0,000 х х 0,000 х х 

1264.2 Лiкарнi профiльнi, диспансери4 0,000 х х 0,000 х х 

1264.3 

Материнськi та дитячi 

реабiлiтацiйнi центри, пологовi 

будинки4 

0,000 х х 0,000 х х 

1264.4 
Полiклiнiки, пункти медичного 

обслуговування та консультацiї4 

0,000 х х 0,000 х х 

1264.5 
Шпиталi виправних закладiв, 

в’язниць та збройних сил4 

0,000 х х 0,000 х х 

1264.6 
Санаторiї, профiлакторiї та центри 

функцiональної реабiлiтацiї4 

0,000 х х 0,000 х х 

1264.9 
Заклади лiкувально-профiлактичнi 

та оздоровчi iншi4 

0,000 х х 0,000 х х 



1265 Зали спортивнi4       

1265.1 
Зали гiмнастичнi, баскетбольнi, 

волейбольнi, тенiснi та т. iн. 

1,000 х х 0,500 х х 

1265.2 Басейни критi для плавання 1,000 х х 0,500 х х 

1265.3 Хокейнi та льодовi стадiони критi 1,000 х х 0,500 х х 

1265.4 Манежi легкоатлетичнi 1,000 х х 0,500 х х 

1265.5 Тири 1,000 х х 0,500 х х 

1265.9 Зали спортивнi інші 1,000 х х 0,500 х х 

127 Будiвлi нежитловi iншi       

1271 

Будiвлi сiльськогосподарського 

призначення, лiсiвництва та 

рибного господарства4 

      

1271.1 Будiвлi для тваринництва4 0,000 х х 0,000 х х 

1271.2 Будiвлi для птахiвництва4 0,000 х х 0,000 х х 

1271.3 Будiвлi для зберiгання зерна4 0,000 х х 0,000 х х 

1271.4 Будiвлi силоснi та сiнажнi4 0,000 х х 0,000 х х 

1271.5 
Будiвлi для садiвництва, 

виноградарства, виноробства4 

0,000 х х 0,000 х х 

1271.6 Будiвлi тепличного господарства4 0,000 х х 0,000 х х 

1271.7 Будiвлi рибного господарства4 0,000 х х 0,000 х х 

1271.8 
Будiвлi пiдприємств лiсiвництва 

та звiрiвництва4 

0,000 х х 0,000 х х 

1271.9 
Будiвлi сiльськогосподарського 

призначення iншi4 

0,000 х х 0,000 х х 

1272 
Будiвлi для культової та 

релiгiйної дiяльностi4 

      

1272.1 
Церкви, собори, костьоли, мечетi, 

синагоги та т. iн.4 

0,000 х х 0,000 х х 

1272.2 
Похороннi бюро та ритуальнi 

зали4 

1,000 х х 0,500 х х 

1272.3 Цвинтарi та крематорiї4 0,000 х х 0,000 х х 

1273 
Пам’ятки iсторичнi та такi, що 

охороняються державою4 

      

1273.1 Пам’ятки iсторiї та архiтектури4 0,000 х х 0,000 х х 

1273.2 

Археологiчнi розкопки, руїни та 

iсторичнi мiсця, що охороняються 

державою4 

0,000 х х 0,000 х х 

1273.3 
Меморiали, художньо-декоративнi 

будiвлi, статуї4 

0,000 х х 0,000 х х 

1274 
Будiвлi iншi, не класифiкованi 

ранiше4 

      

1274.1 Казарми збройних сил4 0,000 х х 0,000 х х 

1274.2 
Будiвлi мiлiцейських та пожежних 

служб4 

0,000 х х 0,000 х х 

1274.3 Будiвлi виправних закладiв, 

в’язниць та слiдчих iзоляторiв4 

0,000 х х 0,000 х х 

1274.4 Будiвлi лазень та пралень 1,000 х х 0,500 х х 

1274.5 
Будiвлi з облаштування населених 

пунктiв 

1,000 х х 0,500 х х 

 
Господарські (присадибні) будівлі 

– допоміжних (нежитлових) 

х  

 

х х х х х 



приміщень, до яких належать 

сараї, хліви, гаражі, літні кухні,  

майстерні, вбиральні, погреби, 

навіси, котельні, бойлерні   

 

 

 

 

Будівлі, які належать 

комунальним підприємствам, 

заснованим Боратинською 

сільською радою 

х х х х х х 

 
1Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до 

Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом 

Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації від 17 серпня 2000 р. 

№507. 
2Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 

статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.5 статті 266 Податкового кодексу України і 

зазначаються десятковим дробом із трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками 

після коми. 
3У разі визначення у рішенні зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої 

приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки 

зазначаються у графі "1 зона". 
4 Об'єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть 

звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 

Податкового кодексу України крім будівель та споруд, що використовуються їх власниками 

з метою одержання доходів, а саме: здаються в оренду, лізинг, позичку, тощо. Такі об'єкти 

оподатковуються за ставкою 0,5%  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.     
5 Така ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

встановлюється на об’єкти оподаткування (їх частки), які не здаються в оренду, лізинг, 

позичку тощо. 
6Крім об’єктів нерухомості, які звільнені від оподаткування податком на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 

статті 266 Податкового кодексу України. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ганна Радчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення сільської ради 

від 14.07.2022 року № 13/3 

 

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 та вводяться в дію з 01 січня 2023 року 

Код 

області 

Код 

району 

Код КОАТУУ 
Назва 

 

03 

 

228 

 

0722880701 

Боратинськка сільська 

територіальна громада 

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд Розмір пільги 

(у відсотках) 

1. Пільги за  класифікацією будівель та споруд  

113 Гуртожитки 100 

     1220.1 Будівлі органів державного та місцевого 

управління 

100 

1220.3 Будівлі органів правосуддя 
100 

1220.4 Будівлі закордонних представництв 
100 

1262.1 Музеї та художні галереї                 100 

1262.2 Бібліотеки, книгосховища                 100 

      1262.3 Технiчнi центри                 100 

      1262.4 Планетарiї 
                100 

      1262.5 Будiвлi архiвiв 
                100 

      1263.1 
Будiвлi науково-дослiдних та проектно-

вишукувальних установ                 100 

      1263.2 Будiвлi вищих навчальних закладiв                 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 
Будiвлi спецiальних навчальних закладiв для 

дiтей з фiзичними або розумовими вадами                 100 

      1263.7 Будiвлi закладiв з фахової перепiдготовки 100 

      1263.8 Будiвлi метеорологiчних станцiй, обсерваторiй  100 

      1263.9 
Будiвлi освiтнiх та науково-дослiдних закладiв 

iншi 
100 

      1264.1 
Лiкарнi багатопрофiльнi територiального 

обслуговування, навчальних закладiв  

100 

      1264.2 Лiкарнi профiльнi, диспансери 100 



      1264.3 
Материнськi та дитячi реабiлiтацiйнi центри, 

пологовi будинки 

100 

      1264.4 
Полiклiнiки, пункти медичного обслуговування 

та консультацiї 

100 

      1264.5 
Шпиталi виправних закладiв, в’язниць та 

збройних сил 

100 

      1264.6 
Санаторiї, профiлакторiї та центри 

функцiональної реабiлiтацiї 

100 

      1264.9 
Заклади лiкувально-профiлактичнi та оздоровчi 

iншi 
100 

    1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, 
лісівництва та рибного господарства                100 

      1272.1 
Церкви, собори, костьоли, мечетi, синагоги та т. 

iн. 
100  

      1272.3 Цвинтарi та крематорiї 100 

      1273 
Пам’ятки iсторичнi та такi, що охороняються 

державою 

100 

      1274.1 Казарми збройних сил 100 

      1274.2 Будiвлi мiлiцейських та пожежних служб 100 

      1274.3 Будiвлi виправних закладiв, в’язниць та слiдчих 

iзоляторiв 

100 

 Господарські (присадибні) будівлі – допоміжних 

(нежитлових) приміщень, до яких належать 

сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, 

вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні   

100 

 Будівлі, які належать комунальним 

підприємствам, заснованим Боратинською 

сільською радою 

100 

2. Пільги за  групою платників 

1 Особи з інвалідністю І групи2 100 
2 Особи з інвалідністю II групи2 50 

3 
Особи, які виховують трьох і більше дітей віком 

до 18 років2 
50 

4 Пенсіонери за віком2 100 

5 Ветерани війни, учасники бойових дій та особи, 

на яких поширюється дія Закону України «Про 

статус ветеранів, гарантії їх соціального 

захисту»2 

100 

 
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. У разі 

встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-

територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо. 
2 Пільга застосовується лише для одного об’єкта нерухомості для особи зазначеної 

категорії. 

 

Сільський голова                                                               Сергій  ЯРУЧИК 

 
Ганна Радчук  
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