
За якими ставками справляється земельний податок?  
 

ЗІР, категорія 112.03 

 

Відповідно до п.п. 10.1.1 п. 10.1 ст. 10 та п.п. 265.1.3 п. 265.1 ст. 265 Податкового 

кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – 

ПКУ) плата за землю у складі податку на майно належить до місцевих податків. 

Згідно з п. 12.3 ст. 12 ПКУ сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних 

територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом 

формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про 

встановлення місцевих податків та зборів.  

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється 

відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує 

бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих 

податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень 

застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом 

(п.п. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 ПКУ).  

У разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних 

громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що 

є обов’язковими згідно з нормами ПКУ, такі податки до прийняття рішення справляються 

виходячи з норм ПКУ із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю 

справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує 

бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (п.п. 12.3.5 п. 12.3 

ст. 12 ПКУ). 

Водночас, п. 3 розд. ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 07 

грудня 2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2018 році» встановлено, що у 2018 році до рішень про встановлення 

місцевих податків і зборів, прийнятих органами місцевого самоврядування, у тому числі 

радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, після 15 липня 2017 року та у 2018 

році, не застосовуються вимоги, зокрема п.п. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 ПКУ. 

Статтею 274 ПКУ встановлені ставки земельного податку за земельні ділянки, 

нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження). 

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, 

встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для 

земель загального користування – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової 

оцінки, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка 

від їх нормативної грошової оцінки (п. 274.1 ст. 274 ПКУ).  



Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної 

грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні 

суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) (п. 274.2 ст. 

274 ПКУ).  

Статтею 277 ПКУ встановлені ставки земельного податку за земельні ділянки, 

розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не 

проведено.  

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, 

встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці 

площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а для сільськогосподарських 

угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки 

одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області (п. 277.1 ст. 277 ПКУ). 

При цьому плата за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг 

відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та 

розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25 відсотків податку, 

обчисленого відповідно до ст.ст. 274 і 277 ПКУ (п. 284.4 ст. 284 ПКУ). 


