
 

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2021 рік 

 

Головне  управління  ДПС у м. Києві  звертає  увагу, що Державна 

служба України з питань геодезії, картографії та кадастру надала інформацію 

про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель за 2021 рік (лист 

від 11 січня 2022 року № 6-28-0.222-275/2-22). 

Відповідно до інформації, наданої Державною службою статистики 

України, індекс споживчих цін за 2021 рік становив 110%. 

Пунктом  9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 30 листопада 

2021 року № 1914–IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень») встановлено, що індекс споживчих цін, який 

використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної 

грошової оцінки земель, застосовується із значенням 100 відсотків: 

за 2017-2022 роки – для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних 

насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів); 

за 2017-2020 роки – для земель населених пунктів та інших земель 

несільськогосподарського призначення. 

Відповідно значення коефіцієнта індексації нормативної грошової 

оцінки земель і земельних ділянок за 2021 рік становить: 

для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, 

сіножаті, пасовища та перелоги) – 1,0; 

для земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського 

призначення – 1,1. 

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель 

застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної 

грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки 

земель становлять: 1996 рік – 1,703; 1997 рік – 1,059; 1998 рік – 1,006; 1999 рік 

– 1,127; 2000 рік – 1,182; 2001 рік – 1,02; 2005 рік – 1,035; 2007 рік – 1,028; 

2008 рік – 1,152; 2009 рік – 1,059; 2010 рік – 1,0; 2011 рік – 1,0; 2012 рік – 1,0; 

2013 рік – 1,0; 2014 рік – 1,249; 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських 

угідь) та 1,2 – для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, 

пасовища, багаторічні насадження); 2016 рік – для сільськогосподарських 

угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) – 1,0; 

для  земель  несільськогосподарського  призначення – 1,06; 2017 рік – 1,0; 

2018 рік – 1,0; 2019 рік – 1,0; 2020 рік – 1,0. 

Нормативна грошова оцінка земель за 2002 рік, 2003 рік, 2004 рік та 

2006 рік не індексувалася. 

 

Довідково: нормативна грошова оцінка земель є базою оподаткування 

плати за землю (ст. 271 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). На 

виконання вимог ст. 289 ПКУ центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом 

споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта 

індексації нормативної грошової оцінки земель та не пізніше 15 січня 

поточного року забезпечує інформування центрального органу виконавчої 



 

влади, що реалізує державну податкову політику, і власників землі та 

землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки 

земель. 

 

 
 


