
Чи необхідно сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, якщо місцева рада не прийняла рішення про 

встановлення ставок податку? 
ЗІР, категорія 106.08 

Відповідно до п.п. 12.3.2 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 

року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) сільськими, селищними, міськими 

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

перспективним планом формування територій громад, при прийнятті рішення про 

встановлення місцевих податків та зборів обов’язково визначаються об’єкт оподаткування, 

платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов’язкові елементи, 

визначенні ст. 7 ПКУ з дотриманням критеріїв, встановлених розд. XII ПКУ для відповідного 

місцевого податку чи збору.  

Згідно з п.п. 266.5.1 п. 266.5 ст. 266 ПКУ cтавки податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають 

у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, 

міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування 

(зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відс. 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування. 

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 (п.п. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 ПКУ). 

Таким чином, якщо сільська, селищна, міська рада або ради об’єднаних територіальних 

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

громад, не прийняли рішення про встановлення ставок з податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, то мінімальною ставкою такого податку є «0» відсотків. 


