
Шановні орендарі земельних ділянок, що розташовані на території  

Руськополянської територіальної громади, 

 та платники земельного податку! 

Згідно зі статтею 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова 

оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, 

правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм 

власності, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового 

призначення, не рідше ніж один раз на 5-7 років. 

Рішеннями Руськополянської сільської ради від 30 червня 2021 року №8-22/VIІI, 

№8-23/VIІI, №8-24/VIІI затверджено технічні документації з нормативної грошової 

оцінки земель с.Руська Поляна, с.Геронимівка та с.Дубіївка Руськополянської сільської 

територіальної громади. Згідно рішення з 01 січня 2022 року введено в дію нову 

нормативну грошову оцінку земель населених пунктів, що входять до складу 

Руськополянської ТГ. 

Зміна нормативної грошової оцінки земель є підставою для внесення змін до 

договорів оренди землі. 

У разі використання земельної ділянки на підставі договору оренди землі орендар 

зобов’язаний: 

1. Отримати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки. Замовити витяг можливо онлайн через Публічну кадастрову карту 

України або ж звернувшись до центру надання адміністративних послуг Виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради (вул. Шевченка, 67, с.Руська Поляна, 19602, 

тел. (0472)303309, 0686753994) із відповідною заявою про укладання додаткової угоди до 

договору оренди землі. 

2. Після укладання додаткової угоди до договору оренди землі у порядку 

встановленому чинним податковим законодавством, за місцем знаходження земельної 

ділянки, повідомити контролюючий орган, що реалізує державну податкову політику, про 

оновлений розмір орендної плати у зв’язку зі зміною нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

Платники плати за землю (крім фізичних осіб), громадяни, які не є підприємцями 

чи не використовують земельні ділянки під комерційні, промислові цілі тощо) самостійно 

обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня і подають до відповідного 

контролюючого органу  за місцем знаходження земельної ділянки податкову декларацію 

на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 

Податкового кодексу України та у терміни передбачені пунктом 286.1 статті 286 (не 

пізніше 20 лютого поточного року). 

Звертаємо Вашу увагу, що при подачі вищезгаданих податкових декларацій, 

необхідно враховувати індекс споживчих цін за 2021 рік. 

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. 


