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Динаміка бюджетних надходжень до 
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Динаміка росту чисельності працівників 

та середньомісячної заробітної плати  
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  ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ 

землю 
Платниками податку є:  

 - власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);       

 - землекористувачі.  

 Об”єктом оподаткування є: 

 - земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; 

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

 База оподаткування земельним податком: 

  - нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, 

визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;  

  - площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.  

 Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно 

оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що 

передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки 

земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються 

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

 Підставою для нарахування земельного податку є дані Державного земельного кадастру. 
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  ОРЕНДНА ПЛАТА  
Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні 

до 1 лютого подавати контролюючому органу  за місцезнаходження земельної ділянки переліки орендарів, з 

якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про 

укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяці, що 

настає за місцем, у якому   відбулися зазначені зміни. 

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. Об”єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в 

оренду. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу: 

 1) не може бути меншою розміру земельного податку: 

 - для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх 

нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка їх нормативної 

грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх 

нормативної грошової оцінки; 

 - для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, - у розмірі не більше 5 відсотків 

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для 

сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки 

одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області. 

2) не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки; 

3) може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 288.5.2, у разі визначення 

орендаря на конкурентних засадах; 

4) для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного 

податку; 

5) для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом 

Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки. 

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.  
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ДЯКУЄМО  ЗА  УВАГУ!  


