
 

                                                                            Додаток 4 

                             до рішення  
                 Софіївської селищної ради 

                № 1471-19/VIII  

                від 23.02. 2022 

 

Положення 

про встановлення ставок земельного податку  
на території Софіївської селищної ради 

 

Загальні положення. 
 

Ставка податку за земельні ділянки встановлюються згідно Податкового 
кодексу України, Бюджетного кодексу України та на підставі п. 24 ст. 26, ч.1 
ст. 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

 

1. Визначення понять. 

1.1. Земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з 
власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних 
землекористувачів. 

1.2. Ставка земельного податку - річний розмір плати за одиницю площі 
оподатковуваної земельної ділянки. 

2. Платники податку. 
2.1. Платники земельного податку 

2.2. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 
2.3. землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування 

земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного 
користування; 

2.4. платники орендної плати - землекористувачі (орендарі) земельних 
ділянок державної та комунальної власності на умовах оренди. 

3. Об’єкти оподаткування. 
3.1. Земельні ділянки, які перебувають у власності; 
3.2. Земельні частки (паї), які перебувають у власності; 
3.3. земельні ділянки державної та комунальної власності, які 

перебувають у володінні на праві постійного користування; 
4. База оподаткування земельним податком. 
4.1. Базою оподаткування земельним податком є: 
- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням 

коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до встановленого 
законодавством порядку; 

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

4.2. Нормативна грошова оцінка земель Софіївської селищної ради 
затверджена рішенням 22 сесії Софіївської селищної ради 6 скликання "Про 



затвердження нормативної грошової оцінки земель с. Петрове, Любимівка, 
Менжинка" від 21.12.2012р. №1493,  23 сесії Софіївської селищної ради 6 
скликання "Про затвердження нормативної грошової оцінки земель смт 
Софіївка" від 24.12.2012р. №1494 та   24 сесії Софіївської селищної ради 6 
скликання "Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с. 
Тарасівка, Михайлівка" від 27.12.2012р. №1495, 19 сесії Запорізької сільської 
ради 6 скликання «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с. 
Запорізьке, с. Братське" від 21.12.2012р. №180, 23 сесії Миколаївської 
сільської ради 6 скликання «Про затвердження нормативної грошової оцінки 
земель с. Непереможне, с. Петрівка, с. Катеринівка, с. Катерино-Наталівка, с. 
Зелене, с. Вільне Життя, с. Назарівка» від 27.12.2012р. №307, 16 сесії 
Кам’янської сільської ради 6 скликаннявід 21.12.2012 «Про затвердження 
нормативної грошової оцінки земель с. Вишневе» № 258, «Про затвердження 
нормативної грошової оцінки земель с. Ізлучисте», № 259, «Про 
затвердження нормативної грошової оцінки земель с. Кам’янка», № 257, 

«Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с. Новохортиця», № 
261, «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с. Олексіївка», 
№ 260, 19 сесії Новоюлівської сільської ради 6 скликання від 21.12.2012 
«Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с. Авдотівка, 
Новопетрівка, Новоюлівка», № 193 та 20 сесії Новоюлівської сільської ради 6 
скликання від 28.12.2012 «Про затвердження нормативної грошової оцінки 
земель с. Степове, Трудолюбівка», № 206. 

5. Ставка податку 

Ставка податку за земельні ділянки, у тому числі право на які фізичні 
особи мають як власники земельних часток (паїв), 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, для 
сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка 
від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель - не більше 0,1 
відсотка від їх нормативної грошової оцінки.  

6. Податковий період. 
6.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є 

календарний рік. 
6.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 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 може бути меншим 12 місяців). 

7.Порядок сплати податків. 
7.1. Підставою для нарахування земельного податку є: 
- дані державного земельного кадастру; 

- дані державних актів, якими посвідчено право власності або право 
постійного користування земельною ділянкою (державні акти на землю); 

- рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельних 
ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв); 



- дані інших правовстановлюючих документів, якими посвідчується 
право власності або право користування земельною ділянкою, право на 
земельні частки (паї). 

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику 
у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа 
наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу 

за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для 
обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 

7.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно 
обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого 
поточного року подають відповідному контролюючому органу за 
місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік 
за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового 
кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. 
Подання такої декларації звільняє від обов'язку 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 така довідка 
подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі. 

7.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну 

податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової 
декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних 
днів місяця, що настає за звітним. 

7.4. За нововідведені земельні ділянки   платник плати за землю подає 
податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за 
звітним. 

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник 
плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів 
місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни. 

7.5. Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться 
контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки, у тому 
числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), які 
надсилають платнику податку у порядку, визначеному статтею 42 цього 
Кодексу, до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про 
внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 
58 цього Кодексу, разом із детальним розрахунком суми податку, який, 
зокрема, але не виключно, має містити кадастровий номер та площу 
земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку. 

Нарахування фізичним особам сум земельного податку з підстав, 
визначених підпунктами в, г, д пункту 286.1 цієї статті, проводиться 
контролюючими органами виключно у разі надання зазначених даних такими 
фізичними особами. 



У разі переходу права власності на земельну ділянку або права на 
земельну частку (пай) від одного власника - юридичної або фізичної особи до 
іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім 
власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому 
припинилося його право власності на зазначену земельну ділянку, а новим 
власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності. 

У разі переходу права власності на земельну ділянку або права на 
земельну частку (пай) від одного власника - фізичної особи до іншого 
протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) 
податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання 
інформації про перехід права власності. 

 7.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у 
спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок 
нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб: 

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній 
власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-

власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; 
2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває 

у спільній частковій власності; 
3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває 

у спільній сумісній власності і поділена в натурі. 
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у 

користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується 
кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх 
користуванні, з урахуванням прибудинкової території. 

7.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного 
податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 
281.1 статті 281 Податкового кодексу України за земельні ділянки, що 
знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу 
земельних ділянок такої юридичної особи. 

Такий порядок також поширюється на визначення податкових 
зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, 
які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування 
(зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням 
опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку 
забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, 
та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які 
перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату. 

8. Строк сплати плати за землю 

8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня 
виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. 



У разі припинення права власності або права користування земельною 
ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі 
у власності або користуванні у поточному році. 

8.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних 
сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної 
ділянки, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної 
частки (паю), щороку до 1 травня. 

8.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у 
податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками 
власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням 
земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному 
місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем податкового (звітного) місяця. 

8.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій 
декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується 
власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням 
земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному 
місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем податкового (звітного) місяця. 

8.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня 
вручення податкового повідомлення-рішення. 

8.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) 
податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх 
частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних 
підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну 
ділянку. 

8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених 
пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та 
землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, 
обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати 
укладення договору оренди будівель (їх частин). 

8.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному 
жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими 
приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на 
нерухоме майно. 

9. Податковий обов’язок 

9.1. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у 
податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками 
власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням 
земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному 
місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем податкового (звітного) місяця. 
9.2. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій 

декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується 



власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням 
земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному 
місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем податкового (звітного) місяця. 
 

 

 

Секретар селищної ради          Людмила НАЗАРЕНКО 
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