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Платники податку:

 Фізичні особи, в тому 
числі нерезиденти, 
власники нерухомого 
майна.

 Юридичні особи, в тому 
числі нерезиденти, 
власники нерухомого 
майна.

(!) Особи, які проживають в об’єктах
нерухомого майна, зареєстровані в них,
користуються об’єктами нерухомості, але не
є власниками – не є платниками даного
податку.



Об’єкт оподаткування:

Будь-який об’єкт житлової 
нерухомості (квартира, житловий 

будинок і т.д.) право власності на який 
зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно

Будь-який об’єкт нежитлової 
нерухомості, право власності на який 

зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно 

Частка в об’єкті житлової та 
нежитлової нерухомості, право власності на 

яку зареєстровано в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно 



Не є об’єктом оподаткування:

 об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування;

 об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та
безумовного (обов’язкового) відселення;

 будівлі дитячих будинків сімейного типу;

 гуртожитки;

 житлова нерухомість непридатна для проживання;

 житлова нерухомість, що належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського
піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які
виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на
дитину;

 об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та
середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на
ринках;

 будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових
підприємств;

 будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання 
безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

 об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських
організацій інвалідів та їх підприємств.



База оподаткування:

Податок 
нараховується від 
загальної площі
об’єкта житлової та 
нежитлової 
нерухомості, в тому 
числі його часток.

Для фізичних осіб:
• обчислюється контролюючим органом на підставі

даних Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, що безоплатно надаються органами державної
реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі
оригіналів відповідних документів платника податків,
зокрема документів на право власності.

Для юридичних осіб:
• обчислюється самостійно виходячи із загальної площі

кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі
документів, що підтверджують право власності на
такий об’єкт.



Ставка податку:

 Встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради в
залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів
нерухомості у розмірі, що не перевищує 2 відсотків розміру мінімальної
заробітної плати,встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (1218
грн.*2%=24,36 грн.).

Приклад розрахунку для фізичної
особи:
Будинок загальна площа 622 кв. м.
(якщо у власності декілька об’єктів
оподаткування загальна площа
сумується)
Сплачувати податок необхідно з 622-
120=502
Сума податку
502*24,36=12 228,72 грн.

(!) Законодавчо не врегульований 
порядок нарахування та сплати 

податку юридичними особами, до 
моменту встановлення ставки 

податку рішенням місцевої ради



Пільги зі сплати податку:

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової 
нерухомості, в тому числі їх часток, що 
перебувають у власності фізичної особи платника 
податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх 
кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно 
від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в 
тому числі їх часток (у разі одночасного 
перебування у власності платника податку 
квартири/квартир та житлового 
будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 
кв. метрів. Таке зменшення надається один раз за 
кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

(!) Звертаємо Вашу увагу, що чинним законодавством України 
не передбачено пільги зі сплати податку для юридичних осіб.  



Порядок та строки сплати податку:

 Фізичні особи:
протягом 60 днів з дня вручення 
податкового повідомлення-рішення.

 Юридичні особи :
авансовими внесками щокварталу до
30 числа місяця, що наступає за
звітним кварталом, які
відображаються в річній податковій
декларації

Уразі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого
протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за
період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на
зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому
виникло право власності.

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування



За додатковою інформацією просимо звертатися до офісу 
Адвокатського об`єднання ‹‹Протекція права››
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