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податкового
зобов'язання за piK)

I. Пiльги щодо сплати земельного податку для фiзичних осiб:

1.Вiд сплати податку звiльняються:

1.1 iнвалiди першоi i другоi гриIи l 00%
r.Z. чllзичнl осоOи, якl виховують трьох i бiльше дiтей BiKoM
до 18 poKiB

I 00%

r.J, пенсlонери (за вlком) l ()00/"
1.4. ветерани вiйни та особи, на яких поширюеться дiя
Закону Украiни "Про статус BeTepaHiB вiйни,
гарантiТ iх соцiального захисту''

l 00%

l.) фlзичн1 особи, визнанi законом особами,
якi постраждали внаслiдок ЧорнобильськоТ катастпоrhи

l 00%

Z. Jвlльнення вlд сплати податку за земельнi дiлянки, передбачене
фiзичних осiб пунктом l, поширю€ться на одну земельну дiлянку:
видом використання у межах граничних норм

цля вiдповiдноi категорii
;l кожним



2.1. для ведення особистого селянського господарства
- у розмiрi не бiльш як 2 гектари

2.2. для булiвничтва та обслуговування житлового будинку,
господарських будiвель i спорул (присадибна дiлянка) -
не бiльш як 0,25 гектара
2.3. для iндивiдуаtrьного дачного будiвництва -
не бiльш як 0,10 гектара
2,4. для будiвн цтва iндивiдуirльних гаражiв
не бiльш як 0,01 гектара
2,5. для ведення садiвництва
не бiльш як 0,12 гектара

3. Вiд сплати податку звiльняються на перiод дii
единого податку четвертоi групи власники земельних
дiлянок, земельних часток (паiв) та землекористувачi
за умови передачi земельних дiлянок та земельних
часток (паiв) в оренду платнику €диного податку
четвертоi групи.

4. Якщо фiзична особа, визначена у пунктi 1, мае у
власностi декiлька земельних дiлянок одного виду
використання, то така особа до l травня поточного
року подае письмову заяву у ловiльнiй формi до
контролюючого органу за мlсцем знаходження
земельноi дiлянки про самостiйне обрання/змiну

земельноТ дiлянки для застосування пiльги.
Пiльга починае застосовуватися до обраноi
земельноi дiлянки з базового податкового (звiтного)

якому подано таку заяв
II. Пiльги щодо сплати податку для юридичних осiб
1. Вiд сплати по
1.1. caHaTopнo-KypopTнi та оздоровчi заклади громадських
органiзацiй i нвалiдi в, реабiлiтацi й н i установи громадських

ганiзацiй iнва_цiдiв
1.2. громадськi органiзацiI iнвалiдiв Украiни, пiдприемства та
органiзацiТ, якi заснованi громадськими органiзацiями iнвалiдiв,г
спiлками громадських органiзацiй iнвалiдiв i е ix повною власнi
де протягом попереднього календарного мiсяця кiлькiсть lнвалiд
мають там основне мiсце роботи, становить не менш як 50 вiдсот
середньооблiковоi чисельностi штатних прачiвникiв облiкового
складу за ).мови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв станови
протягом звiтного перiоду не менш як 25 вiдсоткiв суми загальн
витрат на оплату працi.
Зазначенi пiдприемства та органiзацii громадських органiзацiй
iнвzчliдiв мають право застосовувати цю пiльгу за наявностi
на право користрання такою пiльгою, який надаеться },I]oBH
органом вiдповiдно до Закону Украiни "Про основи соцiальноТ
захищеностi iнвалiдiв в Украiнi".
У разi порушення вимог цiеi норми зазначенi громадськi органiза
iнва-гliдiв, ix пiдприемства та органiзацiТ зобов'язанi сплатиги сум
податку за вiдповiдний перiод, проiндексованi з урахуванням
iнфляцii, а також Hi санкцii згiдно iз законодавством;

, якi
lB

1.3. бази олiмпiйськоi та паралiruпiйськоi пiдготовки, перелiк як



затверджуеться Кабiнетом MiHicTpiB Украiни
1.4. дошкiльнi та загальноосвiтнi навчальнi заклади незалежно Bi

форми власностi i джерел фiнансування, заклади культури, наук,
(KpiM нацiон€чIьних та державних дендрологiчних паркiв), освiти
охорони здоров'я, соцiального захисту, фiзичноi культури та спо
якi повнiстю уIримуються за рахунок коштiв державного або
мiсцевих бюджотiв.

)ту,

l00%

1.5. державнi та комунальнi дитячi caHaTopHo-KypopTHi заклади т
заклади оздоровлення i вiдпочинку, а також дитячi санаторно-
KypopTHi та оздоровчi заклади Украiни, якi знаходяться на балан,
пiдприсмств, установ та органiзацiй, якi е неприбутковими i внес
контролюючим органом до Ресстру неприбуткових установ та
органiзацiй. У разi виключення таких пiдприсмств, установ та
органiзацiй з Реестру неприбуткових установ та органiзацiй
декларацiя подаеться платником податку протягом 30 календарн
днiв з дня виключення, а податок сплачу€ться починаючи з мiсяr
наступного за мiсяцем, в якому вiдбулося виключення з Ресстру
неприбугкових установ та органiзацiй

l

]н l

IX

я,

l00%

1.6. державнi та комунальнi центри олiмпiйськоi пiдготовки, шк(
вищоi спортивноi майстерностi, центри фiзичного здоров'я Hace.l

центри з розвитку фiзичноТ культ}ри i спорту iнвалiдiв, дитячо-
юнацькi спортивнi школи, а також центри олiмпiйськоi пiдготовl
школи вищоi спортивноi майстерностi, дитячо-юнацькi спортивt
школи i спортивнi споруди всеукраiнських фiзкультурно-спортиI
товариств, iх мiсцевих осередкiв та вiдокремлених пiдроздiлiв, rr
неприбугковими та включенi до Реестру неприбуткових установ
органiзацiй, за земельнi дiлянки, на яких розмiщенi Тх спортивнi
споруди. У разi виключення таких установ та органiзацiй з Ресст
неприбугкових установ та органiзацiй, декларацiя подасться
платником податку протягом 30 календарних днiв з дня виключе
податок сплачусться починаючи з мiсяця. наступного за мiсяцсм
якому вiдбулося виключення з Реестру неприбуткових установ Ti
органiзацiй,

и

ен НЯ,

и,

L

них
)с
га

,у

Iня, а

в

l 00%

I.7. Органи мiсцевого самоврядування
1 00%
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Вид цiльового призначення зеrепо2

(вiлсот
Ставки податку]

iB нормативноi грошrовоi оцiнки)

за земеJIь}l
нормативн

оцlнку яких
( незале>

МlСЦеЗ tlaxl

лlJlя HK}l,
грошову
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дження)

за зсI\,IеJIьнl лljtянки за
у'еЖаМИ НаСеЛеНИХ ПУНКТIВ

llорма,|,ивllу грошову
оцlнку якllх не провеJено

*од' -1наименчванвя-
для

юридичних
осiб

для
фiзичних

осiб

для
юридичних

осiб

цля фiзичниl
осiб

0l Землi сiльськогосподарського лр] значен ltя

01,01 ,Щля ведення товарного
сiльськогосподарського виробництва4

0,500 0,300 1,000 1,00

01.02 .Щля ведення фермерського господарсr"аО 0,500 0.3 00 1,000 l .000

01.03 .Щля ведення особистого селянського
господарстваО

0,500 0,з00 0,500 0,500

01.04 [ля ведення пiдсобного сiльського
господарства4

0,500 0,300 0,500 0,500

0l .05 Для iндивiдуального садi вн 
"цruuО

0,500 0,3 00 1,000 1,000

01.06 .Щля колективного садiвн ицтваа 0,500 0,з 00 I.000 |,000

01.07 !ля городництва4 0.500 0,з00 1,000 1.000

01.08 Щля сiнокосiння i випасання худобиа 0,500 0,300 1,000 1.000

01.09 !ля дослiдних i навчальних цiлей 0,500 0.з00 1.000 l,000

0l l0 !ля пропаганди передового досвiду ведення
сlльського господарства

0,500 0,з00 1,000 l,000

01.11 Щля надання посл)л у сiльському
господарствi

0,50t) 0,з 00 1,000 1,000

0l l2 .Щля розмiщення iнфраструктури оптових
ринкiв сiльськогосподарськоi продукцii

0,500 0,300 1,000 1,000

0 1.13 .Щля iншого сiльськогосподарського
призначення

0,500 0,300 1,000 1.000

0t l4 Для цiлей пiдроздiлiв 01,01-01.13 та для
збереження та використання земель

0,500 0,300 1.000 1,000



повrдного

02 землi rкитловоi забудов

02.0l Щля будiвництва i обслуговування житлового
будинку, господарських будiвель i спорул
(присадибна дiлянка)"

0,800 0,200 4,000 4л000

02.02 Щля колективного житлового будiвництваа 0,800 0,200 4.000 4,000

02.03 Щля будiвництва i обслуговування
багатоквартирного житлового будинку

0,800 0,200 4,000 4,000

02.04 .Щля будiвництва i обслуговування булiвель
тимчасового проживання

0,в00 0,200 4,000 4,000

02.05 Щля будiвництва iндивiдуальних гаражiв 2,000 0,200 5,000 5,000

02.06 Для колективного гаражного будiвництва 2,000 0,200 5.000 5,000

02,0,| Щля iншоi житловоi забудови 0,tt00 0,200 4.000 4,000

02.08 .Щля цiлей пiдроздiлiв 02.01-02.07 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

0,800 0,200 4,000 4.000

0] Землi громадськоi забудо и

0,].01 Щля будiвництва та обслуговування булiвель
органlв державнооi влади та мiсцевого
самоврядування'

0,000 0,000 0,000 0,000

03.02 .Щля будiвн"1rrт та обслуговування булiвсль
закладlв освlти

0,000 (),000 0,000 0,000

0з.03 .Щля будiвництва та обслцовування будiвель
закладiв охорони здоров'я та соцiальноiл'
допомоги'

0.000 0.000 0,000 0,000

03.04 !ля будiвництва та обслуговування будiвель
громадських та релiгiйних органiзацiйа

0,000 0,000 0,000 0.000

03.05 Щля будiвництва та обслцовування булiвель
закладiв культучно-про с в iтницького
оослуговування'

0.000 0,000 0.00с) 0.000

03.06 Щля будiвництва та обслуговування булiвель
екстериторiальних органiзацiй та органiв4

0,000 0,000 0,000 0.000

03.07 .Щля булiвництва та обслуговування булiвель
торгiвлi

з.000 j.000 5.000 5.000

0з.08 .Щля будiвництва та обслуговування об'ектiв
туристичноi iнфраструктури та закладiв
громадського харчування

з,000 3,000 5,000 5,000

0з.09 .Щля будiвництва та обслуговування будiвель
кредитно-фiнансових установ

3,000 3,000 5,000 5,000

0:i.l0 ,,Щля будiвництва та обслуговування будiвель
ринковоi iнфраструктури

3,000 3,000 5,000 5,000

Oji.l l .Щля будiвництва та обслуговування будiвсль
споруд закладlв науки

3.000 з,000 _5.000 5.000

0эi,l2 !ля будiвництва та обслуговування будiвель
закладiв комунального обслуговyвання

3,000 з,000 5,000 5,000

03.13 Щля будiвництва та обслугов}ъання будiвель
закладiв побутового обслуговування

3,000 3,000 5,000 5,000



03. l4 Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi
органiв ДСНС4

0,000 0,000 0,000 0,000

03.15 !ля будiвництва та обслутовування iнших
булi вель громадськоТ забудови

3,000 з,000 5,000 5,000

03. lб .Щля цiлей пiдроздiлiв 0з.0l -03.1 5 та для
збереження та використання земеJIь
природно-заповiдного фонду

з,000 з,000 5,000 5,000

01 Землi природно-заповiдн ого онДу
0,4.0l !ля збереження та використання бiосферних

заповiдникiв
з,000 з,000 5,000 5,000

0,+.02 .Щля збереження та використання природних
заповiдникiва

3,000 з,000 5,000 5,000

0,+.03 Щля збереження та використання
нацiональних природних паркiва

з,000 3,000 5,000 5.000

0,1.04 ,Щля збереження та використання ботанiчних
садiва

з.000 з,000 _5,000 5,000

04.05 .Щля збереження та використання зоологiчних
дiц)кlв

3,000 з,000 5,000 5,000

04.06 ,Щля збереження та використання
дендрологiчних паркiв

3,000 з,000 5,000 5,000

04.0-| ,Щля збереження та використання паркiв -
пам'яток садово-паркового мистецтва

3.000 3,000 5,000 5,000

04.08 .Щля збереження та використання заказникiв з,000 3,000 5,000 5,000
0Z1.09 .Щля збереження та використання заповiдних

)рочищ
з,000 3,000 5,000 5.000

041.10 ,Щля збереження та використання пам'яток
црироди

з,000 3,000 5,000 5,000

04,.l 1 Щля збереження та використання
регiональних ландшафтних паркiв

3,000 3,000 5.000 5,000

05 Землi iншого природоохоронного п изнаLlе н }Iя

06 землi оздоровчого призначення (землi, що мають прирс
використовуються або можуть викорt
для профiлактики захворювань i лiкчt

lHi лiкувальнi властивостi, якi
этовуватися
tння людей)

06.01 ,Щля будiвництва i обслуговування санаторно-
оздоровчих закладiв"

з,000 з,000 5,000 5.000

06.02 .Щля розробки родовищ природних
лlкувальних pecypciB

3,000 3,000 5.000 5,000

06.03 Для iнших оздоровчих цiлей з,000 з,000 5,000 5.000
06.04 .Щля цiлей пiдроздiлiв 06.01-06.03 та для

збереrкення та використання земель
природно-заповiдного фонду

з,000 з,000 5,000 5,000

0,7 Землi рекреацiйн го признач( {ня

07.0l flля будiвництва та обслуговування об'ектiв
рекреацiйного призначенняО

3,000 3,000 5,000 5,000

0,7,,02 !ля будiвництва та обслуговування об'сктiв
фiзичноi культури i спортуа

] 00о з,000 5,000 5,000

07.03 Для iндивiдуального дачного булiвничтва 3,000 3.000 5.000 5,000
07.04 Для колективного дачного будiвництва 3.000 3,000 5.000 5.000



07.05 Ц" uin n пiдроздiлiв 07.01-07.04та длязоереження та використання земель
прироДно-заповi пногп rhпц.,,

з,000 3,000 5,000 5,000

0в
и {ачення

0B.0l .Щля забезпечення охорони об'ектiв з,000 3,000 5,000 5,000

08i.02
3,000 з,000 5,000 5,000

08,0з лля rншого lсторико-культурного
призначення з,000 з,000 5.000 5,000

08.04 лJIя цlлеи пIдроздiлiв 08.01-08.03 та длязбереження та використання земель
ПРИРОДно-заповiлногп rhптr пr,

3,000 3,000 5,000 5,000

09
чення

09,0l

09.02

KUl () призн

0,1 00 0,1 00 0.1 00 0,1 00

лля lншого лlсогосподаDського
0,1 00

0,1 00

0.1 00 0,I00 ] o,1oo09.03

l0

!ля цiлей пiдроздiлiв 09.01-09.02 та длязбереження та використання земель
ПрироДно-заповi пногп rhп- r,,

0,1 00 0,1 00 0.1 00

10.01 Щля експлуатацiТ та догляду за водними
эб'ектами

wUнл

3,000 3,000 1,000 1,000

l0.02 l_(ля_облаштування та догляду за
ПРИбеРеЖНими захисниl\,lи .[r\/га

3,000 з,000 I,000 l,000
10.сlз

10.04

лля експлуатацii та догляду за см)лами
вlдведення з,000 з,000 ],000 1,000

лля ексtlлуатацii та догляду за
гiдротехнiчними, iншими
водогосподарськими споDчпа ми

з,000 з,000 1.000 1.000

10.05 Лля цогляду за береговими
шляхlв

,Щля сiнокосiння

см}тами водних з,000 з,000 1,000 1,000

l0.0r5

l0.07
з,000 ],000 I.000 1,000

лJDI IJиUогосподарських потреб
l0.0B лля культурно-оздоровчих потреб,

РеКреаЦiЙних, спортивних i TvTli"r"
3.000 1,(J00 l J,000 l,000

10.09 ЛЛЯ ПРОведення науково-дослi пних ппбiт 3,000 ,000 I,000 I,000l0.1c) лJtя оудlвництва та експлуатацii
Гiдротехнiчних, гiдрометричних та лiнiйних
споDчл

3,000 ,000 I,000 l,000

l0.1 l !ля будiвництва та експлуатацii caнaTopiiB таiнших лiкрально-оздоровчих закладiв умежах прибережних захисних смуг rорi",
морських заток i лиманtв

3,000 ,000 1,000 1,000

10. I2
4'п" ц,п.Й пiдроздiлiв 10.0l - l0, l l та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

3,000 ,00t) 1,000 |.000

ll ?епл пi

l1.0l Для розмiщення та експлуатацii основних, 3,000 000 5,000 5,000

1

oBocTl



пiдсобних i;Б;;r;;" 
^,пiдприсмст""r", й; ;;; ;;;;;'" 

r а UllОрУД

КОРистуванням на ппя Nrи

11.02 п
сплуатацii основних,
их будiвель та споруд
оТ, машинобудiвноi та

сплуатацiТ основних,
их будiвель та споруд
iй тя пi ппh.,лr,лф_

3,000 3,000 5,000 5,000

1 I.03
з,000 3,000 5,000 5,000

11.04

roi

3,000 3,000 5,000 5,000

11.05
з,000 з,000 5,000 5,000

5,000

12

12.|)1
нспорту

3.000 3,000 5,000

12.02 лjrя розмlщення та експлуатацii будiвель i
сПорУД Морського тп2I.r.плhт\ /

з,000 3,000

3,000

5,000

--.5,000

5,000

5.000

12.с|з
3,000

12.04
3,000 з,000 _5,000 5,000

12.05
з,000 з,000 5,000 5,000

12.0t5 !ля розмiщення та експлуатацii об'сктiв
трУбопровiДного тт]2нгппhтr,

3,000 ],000 5,000 5,000

12.0"7 !ля розмiщення та експлуатацii булiвель i
СПОРУД МiСЬКого електпптпя цпплhтr l

3,000 1,000 5.000 5,000

12.Oti
-___r"-Pglrvrlv[,rJ

експлуатацii будiвель i
транспортних посл}т та

I1и

з,000 ,000 5,000 5,000

12.09 Щля розмiщення та експлуатацii будiвель i
СПОРУД iНШОГО нulземногп тпяuпплhф\,

з,000 ,000 5,000 5,000

12.10
3,000 ,000 5,000 5,000

lз

д
сI

?

1з.0l ля розмiщення та експлуатацiТ об'ектiв i
Iоруд телекомунiкаrli й

язку

з,000 000 5.000 5.000

l з.02 лля розмiщення та експлуатацii будiвель таqПОРУД Об'СКТiВ поштоRого .lр'qэ-,,
3,000 000 5,000 5,000

l3,03
з,000 J 000 5.000 5,000



13.04 .Щля цiлей пiдроздiлiв l3.01-1з.03, l3.05 та
для збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

3,000 3,000 5,000 5,000

l4 Землi енергетики

l 4.0l .Щля розмiщення, будiвництва, експлуатацiТ тс
обслуговрання будiвель i спорул об'ектiв
енергогенеруючих пlдприемств, установ i
органiзацiй

],000 1,000 5,000 5,000

|,4.02 Щля розмiщення, будiвництва, експлуатацiТ Tz
обслуговування будiвель i споруд об'ектiв
передачi gлектричноi та тепловоi енергii

l,000 1,000 5,000 5,000

1,1.03 Щля цiлей пiдроздiлiв |4.01-14.02 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

1,000 1,000 5,000 5,000

l5 Землi оборони

1:,.0l .щля розмiщення та постiйноi дiяльностi
Збройних Сила

0,000 0,000 0,000 0,000

l ]i.02 !ля розмiщення та постiйноТ дiяльностi
вiйськових частин (пiдроздiлiв) Начiональноi..А
гвард1l'

0,00() (),000 (),0()() 0,()00

l5.03 !ля розмiщення та постiйноi дiяльностi
Держприкордонслужбиа

0,000 0,000 0,000 0,000

1j;.04 Для розмiщення та постiйноI дiяльностi СБУа 0.000 0,000 0,000 0.000
l5.05 !ля розмiщення та постiйноi дiяльностi

Держспецтрансслужбиа
0,000 0,000 0,000 0,()00

l _5.06 Щля розмiщення та постiйноi дiяльностi
Слркби зовнiшньоТ розвiдки4

0.000 0,000 0,000 0,000

l5;.07 ,Щля розмiщення та постiйноТ дiяльностi
iнших, угворених вiдповiдно до законiв,
вiйськових формуваньа

0,000 0,000 0,000 0,000

15;.08 Для цiлей пiдроздiлiв l5.01-15.07 та для
збереження та використання земель
природно-заповiдного фонду

1,000 l,000 5,000 5,000

lб Землi запасу 1,000 1.000 5,000 5.000
|,7 !9д4лi резервного фонду 1.000 1,000 5.000 5.000
l8 Землi загального користlъанняО 0.800 0,800 0.00i) 0,000

l9 !ля цiлей пiдроздiлiв l6- l8 та для
збереження та використання земель
природцо-заповiдного фонду

l,000 l,000 5,000 5.000

| У разi встановлення ставок податку, вiдмiнних на територiях рiзних
територiальноi одипицi, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються

2 Вид цiльового призначення земель зазначаеться згiдно з Класиф.iкl
земель, затверд)кеною наказом Щерл<комзему вiд 23 липня 20lO р. Ns 548.

]л\-тавки податкУ встановлюються з урахуванням норм пiлпункту l2.З.
cTaTTi З0, статеiц 2,14 i 277 Податкового кодексу Украiни i зазначаються д
потреби чотирма) десятковими знаками пiс.lIя коми.

а Земельнi дi.гrянки, що класифiкую,гься за кодами цього rriдрtlзлiл1
повнiстtо або частково вiд ополаткування земельним податком вiдповiдно дr
кодексу Украiни.

laOeJlcllиx пунктiв адмiнiсrративно-
окремими додатками.

цiсю видiв цlльового призначення

пункту l2.3 статгr l2, пуlrкту 30.2
сятковим лробом з тьома (у разi

звi.ltьнякr t,ься/можу,гь звiльнятися
норм ста,гей 281-283 Податкового


