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1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є 

фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів 

житлової нерухомості. 

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової 

нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб: 

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій 

власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй 

частку; 

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній 

власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з 

таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; 

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній 

власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна 

з цих осіб за належну їй частку. 

Об’єктом оподаткування з податку на нерухоме майно, відмінне  

від земельної ділянки є об’єкт житлової нерухомості. 

Не є об’єктом оподаткування: 

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або 

територіальних громад (їх спільній власності); 

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та 

безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом; 

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на 

одного платника податку; 

ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та  

прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного 

такого об’єкта на сім’ю; 

д) гуртожитки. 

Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості. 



База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у 

власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на 

підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що 

безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно. 

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у 

власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з 

житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують 

право власності на такий об’єкт. 

У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база 

оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів. 

Податковим кодексом України передбачені пільги із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки. 

База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності 

фізичної особи  платника податку, зменшується: 

а) для квартири  на 120 кв. метрів; 

б) для житлового будинку  на 250 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і 

застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа  платник 

податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого 

платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в 

його власності. 

Ставки податку встановлюються сільською, селищною або міською радою 

в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості: 

а) для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та 

житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки 

податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; 

б) для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових 

будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку 

становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного (податкового) року. 



Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться 

у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за 

місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості. 

Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та 

платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби 

платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня 

звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 ПКУ. 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості 

податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому 

виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби 

надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після 

отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт. 

Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право 

власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право 

звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо 

житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку 

та нарахованої суми податку. 

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і 

надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до 

цього пункту. 

Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що 

здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня 

року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-

денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам 

державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за 

місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число 

відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Платники податку  юридичні особи самостійно обчислюють суму податку 

станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу 

державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування 



декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з 

розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості 

декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий 

об’єкт. 

У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом 

року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт. 

Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта 

оподаткування податком 

У разі 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. 

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-

рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права 

власності. 

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і 

зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного 

кодексу України. 

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: 

а) фізичними особами  протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами  авансовими внесками щокварталу до 30 числа 

місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій 

декларації. 

 

 

 

 

 



2. Транспортний податок 

Податковим кодексом України з 01 січня 2015 року запроваджено 

транспортний податок. 

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому 

числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 

законодавством власні легкові автомобілі. 

Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 

років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. 

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 

розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, а базовий податковий 

(звітний) період дорівнює календарному року. 

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку 

станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 

контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію, з 

розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Сплачується податок 

юридичними особами авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що 

наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація 

юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення 

права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в 

якому виникло право власності на такий об'єкт. 

У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного 

власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім 

власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він 

втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - 

починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт. 

За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується 

пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, 

в якому проведено реєстрацію транспортного засобу ( пп..267.6.6. Кодексу). 

Щодо фізичних осіб, то обчислення суми податку з об'єктів оподаткування, 

які їм належать і зареєстровані в Україні здійснюється контролюючим органом 



(податковою інспекцією) за місцем реєстрації платника податку на підставі 

відомостей, необхідних для розрахунку податку, отриманих від органів 

внутрішніх справ. 

Податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку та відповідні 

платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим 

органом за місцем його реєстраціїдо 1 липня року базового року. 

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок 

сплачується фізичною особою починаючи з місяця, в якому виникло право 

власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове 

повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід 

права власності. 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-

рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють 

контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають 

у власності таких нерезидентів. 

Фізичними особами транспортний податок сплачується протягом 60 днів з 

дня вручення податкового повідомлення-рішення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3. Платники податку на землю, об'єкти оподаткування, база 

оподаткування 

 

Плата за землю - прямий загальнодержавний податок, який справляється у 

вигляді земельного податку або орендної плати за земельну ділянку державної або 

комунальної власності, переданої в оренду. Оподаткування платою за землю 

регулюється Р. XIII ст. 269-290 Податкового Кодексу України. 

Платниками податку є:  

- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);  

- землекористувачі.  

Об'єкт оподаткування:  

- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;  

- земельні частки (паї), які перебувають у власності.  

Податок за лісові землі стягується як складова частина плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів та реєструється окремим законодавством.  

Не підлягають оподаткуванню:  

1) сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій 

внаслідок Чорнобильської катастрофи і хімічно забруднених зон, на 

сільськогосподарське використання яких накладені обмеження;  

2) землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій 

консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;  

3) земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і 

сортодільниць, які використовуються для випробування сортів 

сільськогосподарських культур;  

4) землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального 

користування у межах смуг відведення (під проїзною частиною, узбіччям, 

земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, 

штучними спорудами, тунелями, транспортними розв`язками, водопропускними 

спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами та 

іншими дорожніми спорудами та обладняннм), а також землі за межами смуг 

відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування 

автомобільних доріг, а саме: 



а) паралельні об`їзні дороги, паромні переправи, снігозахисні споруди і 

насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з`їзди, захисні 

насадження, шумові екрани, очисні споруди; 

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, 

резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для 

зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші 

споруди у державній власності, власності державних підприємств або власності 

господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 % акцій (часток, паїв) 

належить державі; 

5) земельні ділянки сільськогосподарських підприємств та фермерських 

(селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та 

виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними 

насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних 

плодових насаджень;  

6) земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.  

Базою оподаткування є:  

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок (НГОЗД) з урахуванням 

коефіцієнта індексації; 

 - для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, - 

площа земельних ділянок.  

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок (НГОЗД) - капіталізований 

рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до висновку 

центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів і відбитий в 

Земельному кадастрі.  

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів за 

індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину 

коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується  

нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених 

пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 

січня поточного року, який визначається за формулою:  

                                          
,

100

10


I
K i

                                              (1)                      



де І - індекс споживчих цін за попередній період.  

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 110 %, такий індекс 

застосовується із значенням 110. Коефіцієнт індексації НДОЗ застосовується 

кумулятивно в залежності від дати проведення НГОЗД. 

 Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 

міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують 

інформування центрального органу державної податкової служби і власників 

землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки 

земель. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пільги з плати за землю 

   

Податковим кодексом України встановлено пільги щодо сплати податку для 

фізичних та юридичних осіб. 

Від сплати податку звільняються такі фізичні особи (ст. 281 Податкового 

кодексу):  

1) інваліди I і II групи;  

2) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;  

3) пенсіонери (за віком);  

4) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  

5) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали від 

Чорнобильської катастрофи.  

Пільги для фізичних осіб поширюються на 1 земельну ділянку за кожним 

видом використання у межах граничних норм:  

- для ведення особистого сільського господарства - в розмірі не більше як 2 

гектари;  

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибні ділянки): у селах - не більше як 0,25 гектара, в 

селищах - не більше як 0,15 гектара, в містах - не більше як 0,10 гектара;  

- для індивідуального дачного будівництва - не більше як 0,10 гектара;  

- для будівництва індивідуальних гаражів - не як більше 0,01 гектара;  

- для ведення садівництва - не більше як 0,12 гектара.  

Від сплати податку звільняються такі юридичні особи (ст. 282 

Податкового кодексу): 

- заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, 

заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, 

регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, 

пам`ятки природи, заповідні урочища та парки-пам`ятки садово-паркового 

мистецтва;  

- дослідні господарства науково-дослідних установ, навчальних закладів 

сільськогосподарського призначення та професійно-технічних училищ;  



- органи державної влади та місцевого самоврядування, органи 

прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України 

для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, 

Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю 

утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;  

- дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх 

підпорядкованості;  

- релігійні організації України за земельні ділянки, надані для будівництва і 

обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх 

діяльності, а також благодійні організації, які не проводять підприємницької 

діяльності;  

- санаторно-курортні, оздоровчі та реабілітаційні заклади і установи 

громадських організацій інвалідів;  

- громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які 

засновані ними та їх спілками і є їх повною власністю, за наявності дозволу 

Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій 

інвалідів на право користування такою пільгою. При цьому протягом 

попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне 

місце роботи, має становити не менше як 50 % середньооблікової чисельності 

штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких 

інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 % суми загальних 

витрат на оплату праці;  

- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм 

власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони 

здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю 

утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів; 

- на період дії фіксованого сільськогосподарського податку власники 

земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі 

ділянок власниками в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського 

податку; 

- новостворені фермерські господарства протягом 3 років, а в 



трудонедостатніх населених пунктах – протягом 5 років з часу передачі їм 

земельної ділянки у власність;  

- інші особи. 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та 

сільські ради можуть встановлювати пільги щодо земельного податку (це не 

стосується орендної плати), що сплачується на відповідній території: часткове 

звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку лише за рахунок 

коштів, що зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.  

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають 

відповідного органу державної податкової служби за місцем знаходження 

земельної ділянки дані стосовно наданих пільг зі сплати земельного податку 

фізичним та/або юридичним особам. 

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється 

від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це 

право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується 

починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Податкові ставки, розрахунок суми плати за землю за рік 

 

Відповідно до ст. 272 – 280 Податкового кодексу України встановлено такі 

види ставок податку:  

1) ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, 

які використовуються за цільовим призначенням, а також сільськогосподарські 

угіддя нелісових земель, які використовуються для потреб лісового господарства 

(ст. 272 ПКУ); 

2) ставка податку на земельні ділянки, нормативна грошова оцінка яких 

проведена,  незалежно від місцезнаходження (ст. 274 ПКУ), за винятком 

земельних ділянок, зазначених ст.272, 273, 276 і 278 ПКУ; 

3) ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених 

пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено (ст. 275 ПКУ); 

4) ставки податку за окремими категоріями земельних ділянок  з 

урахуванням їх функціонального використання та місцезнаходження (ст. 276 – 

280 ПКУ). 

Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення, які використовуються за цільовим призначенням, а також 

сільськогосподарські угіддя нелісових земель, які використовуються для 

потреб лісового господарства, встановлюються за 1 гектар 

сільськогосподарських угідь чи 1 гектар нелісових земель у відсотках від 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок (НГОЗД):  

- для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1 % за 1 гектар від НГОЗД. Розмір 

плати за ці ділянки за рік складає:  

ПЗ = 0,001 · НГОЗД · S,                                                         (2) 

де S – площа земельної ділянки в гектарах; 

- для багаторічних насаджень - 0,03% за 1 гектар від НДОЗ. Річний розмір 

плати за ці ділянки складає:  

ПЗ = 0,0003 · НДОЗ · S                                                           (3) 

Ставка податку на земельні ділянки, нормативна грошова оцінка яких 

проведена,  незалежно від місцезнаходження  (ст.274 ПК), за винятком 

земельних ділянок, що вказані у ст.272, 273, 276 і 278 ПКУ встановлюється у 



розмірі 1 % від НГОЗД. Річний розмір плати за землю складає:  

ПЗ = 0,01 · НГОЗД                                                              (4) 

Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених 

пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюються в 

гривнях за 1 кв.м. площі ділянки залежно від чисельності населення в населених 

пунктах та із застосуванням до ставки коефіцієнта для міст Києва, Севастополя, 

Сімферополя і міст обласного значення (табл. 1).  

Таблиця 1 - Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову 

оцінку яких не проведено 

Групи населених 

пунктів з чисельністю 

населення, тис. осіб 

Ставки податку, 

гривень за 1 кв. 

метр 

Коефіцієнт, що 

застосовується у містах Києві, 

Сімферополі, Севастополі та 

містах обласного значення 

1 2 3 

до 3 0,24  

от 3 до 10 0,48  

от 10 до 20 0,77  

от 20 до 50 1,2 1,2 

от 50 до 100 1,44 1,4 

от 100 до 250 1,68 1,6 

от 250 до 500 1,92 2,0 

от 500 до 1000 2,4 2,5 

от 1000 и больше 3,36 3,0 

 

У населених пунктах, віднесених КМУ до курортних, до ставок, вказаних у 

табл. 1, застосовуються такі коефіцієнти:  

-  на південному узбережжі Автономної Республіки Крим (АРК) – 3;  

- на південно-східному узбережжі АРК - 2,5;  

-  на західному узбережжі АРК - 2,2;  

- на Чорноморському узбережжі Одеської, Миколаївської, Херсонської обл. 

– 2;  

- у гірських та передгірних районах Закарпатської, Львівської, Івано-

Франківської та Чернівецької областей - 2,3, крім населених пунктів, які 

відповідно до законодавства віднесені до гірських;  

- на узбережжі Азовського моря та в інших курортних місцевостях - 1,5.  

Ставки податку за земельні ділянки (за винятком сільськогосподарських 



угіль та земель лісогосподарського призначення) диференціюють та 

затверджують відповідні  сільські, селищні, міські ради виходячи із ставок, 

зазначених у таблиці 1, функціонального використання та місцезнаходження 

земельної ділянки у таблиці 2, але не більше трикратного розміру цих ставок 

податку, з урахуванням коефіцієнтів, що застосовуються у курортних населених 

пунктах. 

Отже, сума податку для таких ділянок за рік без урахування 

функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки 

становитиме: 

ПЗб = Сч · Км · Кк · S,                                                           (5) 

де Сч – ставка податку залежно від чисельності населеного пункту (графа 2 

табл. 8.1); 

     Км – коефіцієнт, що застосовується до ставки у містах Києві, 

Севастополі, Сімферополі і містах обласного значення (графа 3 табл. 8.1); 

     Кк - коефіцієнт, що застосовується до ставки у курортних населених 

пунктах; 

     S – площа земельної ділянки. 

Сума податку для таких ділянок за рік з урахування функціонального 

використання та місцезнаходження земельної ділянки становитиме: 

                  ПЗб = Сч · Км · Кк · S · Кфм,                                                                 

(6) 

де Кфм – коефіцієнт, що враховує функціональне використання та 

місцезнаходження земельної ділянки. 

Особливості встановлення ставок земельного податку та порядок 

обчислення податку за окремими категоріями земельних ділянок з урахуванням 

функціонального використання і місцезнаходження наведені у табл. 8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.   Податковий період, порядок обчислення і сплати плати за землю 

 

Базовий податковий (звітний) період для плати за землю - календарний рік, 

який починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року. Для 

новостворених підприємств та організацій, а також у зв`язку із набуттям права 

власності та/або користування на нові земельні ділянки податковий період може 

бути меншим 12 місяців. Податок сплачується власником за фактичний період 

перебування землі у власності або користуванні у поточному році. У разі 

переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого 

протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період 

з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності 

на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому 

у нового власника виникло право власності. При переході права власності на 

будівлю, споруду (їх частину) податок на земельні ділянки, на яких вони 

розташовані, сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації 

права власності на нерухоме майно, а в разі наданні їх в оренду – з дати укладення 

договору оренди будівель (їх частин). 

 



Таблиця 2 – Ставки та порядок розрахунку земельного податку за окремим категоріями земельних ділянок з урахуванням їх функціонального 
використання та місцезнаходження 

 

 Категорії земельних ділянок Ставка податку Сума податку 

1 2 3 4 

1 Земельні ділянки в межах населених пунктів, які відповідно до п. 276.1 
ст. 276 ПКУ: 
а) зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих 
транспортних засобів, які використовуються без отримання прибутку 
гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими 
товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними 
будинками фізичних осіб; 
б) надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та 
лісового господарства, які зайняти виробничими, культурно-побутовими 
спорудами  

- 3% від суми земельного податку, обчисленого 
відповідно за формулами 8.4 (ст. 274 ПКУ) чи 
8.5 (ст. 275 ПКУ) (залежно від наявності чи 
відсутності нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки) 

2 Земельні ділянки в межах населених пунктів на територіях та об`єктах 
природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, 
використання яких не пов`язано з їх функціональним призначенням (п. 
276.2 ст. 276 ПКУ) 

- Податок справляється у п`ятикратному розмірі 
податку, обчисленого відповідно за формулами 
8.4 (ст. 274 ПКУ) чи 8.5 (ст. 275 ПКУ)  

3 Земельні ділянки в межах населених пунктів на територіях та об`єктах 
історико-культурного призначення, використання яких не пов`язано з їх 
функціональним призначенням (п. 276.3 ст. 276 ПКУ) 

- Податок справляється у розмірі, обчисленому 
відповідно за формулами 8.4 (ст. 274 ПКУ) чи 
8.5 (ст. 275 ПКУ) із застосуванням таких 
коефіцієнтів: 
- міжнародного значення – 7,5; 
- загальнодержавного значення – 3,75 ; 
- місцевого значення – 1,5.  

4 Земельні ділянки в межах населених пунктів, надані для залізниць в 
межах смуг відведення, для гірничодобувних підприємств для 
видобування полених копалин та розробки родовищ корисних копалин, 
а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції (п. 276.4 
ст. 276 ПКУ) 

- Податок справляється у розмірі  25% податку, 
обчисленого відповідно за формулами 8.4 (ст. 
274 ПКУ) чи 8.5 (ст. 275 ПКУ) 

 

5 Несільськогосподарські угіддя, зайняті господарськими 
будівлями (спорудами) (п. 277.1 ст. 277 ПКУ) 

5% від нормативної грошової 
оцінки (НГОЗД) одиниці площі 
ріллі по Автономній республіці 
Крим або по області  

0,05 · НГОЗД · S 

6.  Земельні ділянки, надані садівницьким товариствами, у тому 
числі садовими та/або дачними будинками фізичних осіб (п. 
277.2 ст. 277 ПКУ) 

5% від НГОЗД одиниці площі 
ріллі по Автономній республіці 
Крим або по області  

0,05 · НГОЗД · S 



7. Земельні ділянки за межами населених пунктів, надані:  
а) підприємствам промисловості, транспорту (крім земель 
залізничного транспорту в межах смуг відведення), зв`язку, 
енергетики, а також підприємствам і організаціям, що 
здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім 
сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського 
призначення) (п. 278.1 ст. 278 ПКУ); 
б) для залізничного транспорту в межах смуг відведення, 
військовим формуванням, які не утримуються за рахунок 
державного або місцевих бюджетів, підрозділам Збройних Сил 
України, які здійснюють господарську діяльність (п. 278.2 ст. 278 
ПКУ); 
в) для підприємств промисловості, зайняті землями тимчасової 
консервації (деградовані землі) (п. 278.3 ст. 278 ПКУ). 

У % від НГОЗД одиниці площі 
ріллі по Автономній республіці 
Крим або по області: 
5%  
 
 
0,02%  
 
 
 
 
0,03%  
  

 
 
 
 
0,05 · НГОЗД · S 
 
 
0,0002 · НГОЗД · S 
 
 
 
 
0,0003 · НГОЗД · S 

8 Земельні ділянки за межами населених пунктів, передані у 
власність або надані в користування на землях 
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-
культурного призначення, нормативну грошово оцінку яких не 
проведено (п. 279.1 ст. 279 ПКУ).  
 

5% від НГОЗД одиниці площі 
ріллі по Автономній республіці 
Крим або по області  

0,05 · НГОЗД · S 

9 Земельні ділянки за межами населених пунктів на землях 
водного фонду та лісогосподарського призначення, грошову 
оцінку яких не проведено: 
 
 
а) на землях водного фонду (п. 280.1 ст. 280 ПКУ); 
б) на землях водного фонду, а також лісогосподарського 
призначення, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, 
господарськими та іншими будівлями і спорудами (п. 280.2 ст. 
280 ПКУ) 

У % від НГОЗД одиниці площі ріллі 
по Автономній республіці Крим або 
по області: 
 
0,3%  
5%  

 
 
 
 
 
0,003 · НГОЗД · S 
0,05 · НГОЗД · S 
 
 
 

10 Земельні ділянки у межах та за межами населених пунктів, 
надані для розміщення об`єктів енергетики, які виробляють 
енергію з відновлюваних джерел енергії (п. 276.6 ст. 276 ПКУ) 

- Податок справляється у розмірі  25% 
податку, обчисленого відповідно 
до ст. 274, 275, 278, 279 і 280 ПКУ 
(формули 8.4 і 8.5, пп.7 і 8 табл. 8.2) 

11 Земельні ділянки, окремих будівель(споруд) або їх частин, 
надані в оренду в межах населених пунктів власниками (п. 276.5 
ст. 276 ПКУ) 

- Податок обчислюється  відповідно до 
формули 8.4 з урахуванням відповідного 
коефіцієнта функціонального 
використання цих площ залежно від 
виду економічної діяльності орендаря, 
чи формули 8.6 



  



Підставою для нарахування податку є дані державного Земельного Кадастру. 

Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів за запитом відповідного 

податкового органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, 

необхідну для обчислення та справляння плати за землю, у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України.  

Платники податку (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку 

щороку станом на 1 січня поточного року і зобов'язані:  

- до 1 лютого поточного року подати до податкового органу за 

місцезнаходженням  земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік з 

розбивкою річної суми рівними частками за місяцями, при цьому платник 

звільняється від подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації 

(фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається 

довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі 

таку довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки 

землі;  

- або має право подавати щомісяця нову звітну декларацію протягом 20 

календарних днів місяця, наступного за звітним, із звільненням від обов'язку 

подавати щорічну податкову декларацію. За нововведені земельні ділянки або за 

новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову 

декларацію протягом 20 календарних днів місяця, наступного за звітним.  

Податкове зобов'язання, вказане в податковій декларації на поточний рік, 

сплачується платником плати за землю (крім фізичних осіб) щомісяця рівними 

частками протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 

податкового звітного місяця. Податкове зобов'язання, вказане в у новій податковій 

декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується платником 

плати за землю (крім фізичних осіб) щомісяця протягом 30 календарних днів, що 

настають за останнім календарним днем податкового звітного місяця. 

Облік фізичних осіб і нарахування відповідних сум податку фізичним особам 

проводиться податковими органами щорічно в строк до 1 травня поточного року, які 

повинні відіслати платникам до 1 липня поточного року податкове повідомлення-

рішення про внесення податку. Фізичні особи сплачують податок протягом 60 

календарних днів з дня вручення ним податкового повідомлення-рішення.  

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок 

може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про 

приймання податкових платежів. 



  

7. Збір за місця для  паркування транспортних засобів 

Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є юридичні 

особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи  підприємці, які згідно з 

рішенням сільської, селищної або міської ради організовують та провадять 

діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для 

платного паркування та спеціально відведених автостоянках. 

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та 

провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому 

зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, 

кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням 

сільської, селищної або міської ради про встановлення збору. 

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та 

провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається 

виконавчим органом сільської, селищної, міської ради органу державної податкової 

служби в порядку, встановленому розділом I цього Кодексу. 

Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, 

селищної або міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування 

транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах 

або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх 

частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі 

земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних 

засобів, передбачених ст. 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні". 

Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, 

а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх 

частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр 

площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, 

у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року. 



  

При визначенні ставки збору сільські, селищні та міські ради 

враховують місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування 

транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для 

паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на 

стоянку, режим роботи та їх заповнюваність. 

Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються 

відповідною сільською, селищною або міською радою. 

Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа 

(включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування 

спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума 

збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) 

квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у 

строки, визначені для квартального податкового періоду. 

Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що 

провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній 

ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати 

такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за 

місцезнаходженням земельної ділянки. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8. Туристичний збір 

Туристичний збір  це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до 

місцевого бюджету. 

Платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці,  

а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-

територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про 

встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з 

тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в 

зазначений строк. 

Платниками збору не можуть бути особи, які: 

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, 

селищі або місті, радами яких встановлено такий збір; 

б) особи, які прибули у відрядження; 

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або 

дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 

г) ветерани війни; 

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати. 

Cтавка встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння 

збору. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, 

визначених пп. 268.5.1 ст. 268 ПКУ, за вирахуванням податку на додану вартість. 

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові 

послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), 

телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), 

обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші 

документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду. 

Згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради справляння 

туристичного збору може здійснюватися: 

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та 

іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами; 



  

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 

неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним 

особам на праві власності або на праві користування за договором найму; 

в) юридичними особами або фізичними особами  підприємцями, які 

уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на 

умовах договору, укладеного з відповідною радою. 

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з 

тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим 

рядком у рахунку (квитанції) на проживання. 

Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа 

(включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих 

щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. 

Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний 

(податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), 

сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду. 

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає 

послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого 

податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового 

агента туристичного збору в органі державної податкової служби за 

місцезнаходженням підрозділу. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                         Питання для самоконтролю 

 
1. Порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки  

2. Порядок справляння транспортного податку  

3. Порядок справляння збору за місця для паркування транспортних засобів 

4. Порядок справляння туристичного збору 

5. Платники податку на землю, об'єкти оподаткування, база оподаткування 

6. Пільги з плати за землю 

7. Збір за місця для  паркування транспортних засобів 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


