
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Коли можна скористатися 

пільгою щодо сплати 

земельного податку 

 

Офіційний вебпортал Державної податкової служби України: tax.gov.ua. 

Інформаційно-довідковий департамент  ДПС України: 0-800-501-007 . 

"Гаряча лінія" ДПС України: "Пульс": 0-800-501-007  (напрямок  «4») 

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: 0-800-501-007 (напрямок «2») 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби 
України https://t.me/tax_gov_ua 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою 
сервісу «InfoTAX»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено до друку 

Бережанською ДПІ ГУ ДПС  

у Тернопільській області 

січень – 2022, наклад 50 прим. 

 

Державна податкова служба України 
 

 

ГУ ДПС у Тернопільській області 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR15kINOc4oWpYyA-tqLlxO8phiw1XIQaklyWwjLkWRkwsWbAVH5LyZ5wt8&h=AT30ogjZ-2yRZ4oTS1y1dINTwde5aQWEIamTiC8_-7Kv0_eoW9PTyA8k_xJtNWh4F5iTGr7THnL-JIIQIWmGxqBCxhMzD-ILuzGIdwXPd05Eus82k_23Xf5rxdRu0FDphgQZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2hB3KJhselTN5IpiosmcKvzdY1s3IdkzxOU_JKe80-iB8QkVuzT36eHFiJhyxfKb4leHAIEgPoxzQXkjf9kGnZCrCmOS9IYV9k0GS0E3M1KJp5MkGjxF6Dc50i9L6g187mI15l0i87ECC1LLUqkQD6yk6ZLA9Gfg0_JASHrN-cmG1OZGSpiKLqtvcLj6hIJO5H-T1permBXq3xlGCs1A
https://t.me/infoTAXbot


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб 

наведено в ст. 281 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 

року № 2755-VI зі змінами та доповненнями. Базовим податковим 

(звітним) періодом для плати за землю є календарний рік (п. 285.1 ст. 

285 ПКУ). Підпунктом 17.1.4 п. 17.1 ст. 17 ПКУ передбачено, що 

платник податків має право користуватися податковими пільгами за 

наявності підстав у порядку, встановленому ПКУ. Згідно з п. 281.1 ст. 

281 ПКУ визначено перелік категорій фізичних осіб – власників, а 

саме: - особи з інвалідністю першої і другої групи; - фізичні особи, які 

виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; - пенсіонери (за 

віком); - ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 

України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» зі змінами та доповненнями; - 

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

Пунктом 281.2 ст. 281 ПКУ визначено, що звільнення від 

сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної 

категорії фізичних осіб п. 281.1 ст. 281 ПКУ, поширюється на земельні 

ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм: 

- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі 

не більш як 2 гектари; 

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не 

більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – 

не більш як 0,10 гектара; 

- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 

гектара; 

- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 

гектара; 

- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара. 

Згідно з п. 281.4 ст. 281 ПКУ визначено, що якщо фізична 

особа, визначена у п. 281.1 ст. 281 ПКУ, станом на 01 січня поточного 

року має у власності декілька земельних ділянок одного виду 
використання, площа яких перевищує межі граничних норм, 

визначених п. 281.2 ст. 281 ПКУ, така особа до 01 травня поточного 

року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого 

органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про 

самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги. 

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з 

базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку Заяву, та 

діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової Заяви. У 

разі подання фізичною особою, яка станом на 01 січня поточного року 

має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, 

Заяви після 01 травня поточного року, пільга починає застосовуватися 

до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) 

періоду.  

Відповідно до п. 281.5 ст. 281 ПКУ, якщо право на пільгу у 

фізичної особи, яка має у власності декілька земельних ділянок одного 

виду використання, виникає протягом календарного року та/або 

фізична особа, визначена у п. 281.1 ст. 281 ПКУ, набуває право 

власності на земельну ділянку/земельні ділянки одного виду 

використання, така особа подає заяву про застосування пільги до 

контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної 

ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права на 

пільгу та/або права власності. Пільга починає застосовуватися до 

обраних земельних ділянок з урахуванням вимог п. 284.2 ст. 284 ПКУ 

та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про 

застосування пільги. У разі недотримання фізичною особою вимог 

абзацу першого цього пункту пільга починає застосовуватися до 

обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) 

періоду. 

Отже, фізична особа – власник земельної ділянки або декількох 

земельних ділянок одного виду використання, яка належить до 

пільгових категорій, визначених п. 281.1 ст. 281 ПКУ, звільняється від 

сплати земельного податку за умови подання нею Заяви про 

застосування пільги разом з документами, що посвідчують її право на 

пільгу (посвідчення особи з інвалідністю першої або другої групи, 

пенсійне посвідчення (за віком), посвідчення батьків багатодітної сім’ї 

(які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років), посвідчення 

«Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», 

посвідчення особи, на яку поширюється дія Закону № 3551, 

посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (1-3 
категорія)). 

 
 


