
 

Як вказати код з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць 

та територій територіальних громад (КАТОТТГ) 

 

На численні звернення платників податків публікуємо коди з Кодифікатора 

адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад 

(КАТОТТГ) по Слобожанській селищній територіальній громаді:  

Четвертий рівень 
Категорія 

об’єкта 
Назва об’єкта 

UA12020250010046556 T Слобожанське 

UA12020250020023942 C Балівка 

UA12020250030097498 C Василівка 

UA12020250040089817 C Олександрівка 

UA12020250050057051 C Партизанське 

UA12020250060077301 C Степове 

 

Довідково:  

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій 

територіальних громад (КАТОТТГ) — національний реєстр адміністративно-

територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 

затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій України 

від 26.11.2020 № 290 (зі змінами) на заміну своєму попереднику, класифікатору 

об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ). 

Його введення було наслідком адміністративно-територіальної реформи 

в Україні, розпочатої в 2015 році, протягом якої населені пункти сусідніх 

сільських, селищних та міських рад поступово об’єднувались в територіальні 

громади, та частиною якої було створення нових районів у липні 2020 року. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96


Кодифікатор складається з кодів та назв усіх адміністративно-

територіальних одиниць та територій територіальних громад, що розподілені 

на п’ять рівнів:  

перший рівень — області, АРК, міста, що мають спеціальний статус 

(Київ та Севастополь); 

другий рівень — райони в областях та в АРК; 

третій рівень — територіальні громади (в областях та в АРК); 

четвертий рівень — міста, села, селища (населені пункти); 

додатковий рівень — райони в містах (в тому числі в містах, що мають 

спеціальний статус). 

Для позначення категорій об’єктів Кодифікатора використовуються такі скорочення: 
О – області (АР Крим); К – міста, що мають спеціальний статус; Р – райони в областях; Н – 

території територіальних громад (назви територіальних громад) в областях, територіальні 

громади АР Крим; М – міста; Т – селища міського типу; С – села; Х – селища; В – райони в 

містах. 

Кодифікатор містить 19 символів.  
Звертаємо увагу! При заповненні податкової звітності зазначається 

відповідний код КАТОТТГ замість коду КОАТУУ.  

Ознайомитися з Кодифікатором можна на офіційних сайтах:  

Міністерства розвитку громад та територій України:  

https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/rozvytok-mistsevoho-

samovryaduvannya/administratyvno/kodyfikator-administratyvno-terytorialnyh-

odynycz-ta-terytorij-terytorialnyh-gromad/ 

ДПС України:  

https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/formi-prro/kodifikator-administrativno-

teritorialnih-odinits/ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/administratyvno/kodyfikator-administratyvno-terytorialnyh-odynycz-ta-terytorij-terytorialnyh-gromad/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/administratyvno/kodyfikator-administratyvno-terytorialnyh-odynycz-ta-terytorij-terytorialnyh-gromad/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/administratyvno/kodyfikator-administratyvno-terytorialnyh-odynycz-ta-terytorij-terytorialnyh-gromad/
https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/formi-prro/kodifikator-administrativno-teritorialnih-odinits/
https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/formi-prro/kodifikator-administrativno-teritorialnih-odinits/

