
 

 

 

 

 

 
Згідно з п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) 

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 ст. 42 ПКУ, до 1 липня поточного року податкове 

повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, 

визначеному ст. 58 ПКУ, 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» п. 286.1 ст. 286 ПКУ, 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. 

Якщо такий перехід відбувся після 1 липня поточного року, контролюючий 

орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-

рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим 

(відкликаним). 

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення 

податкового повідомлення-рішення (абзац перший п. 287.5 ст. 287 ПКУ). 

У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове 

(податкові) повідомлення-рішення у строки, встановлені ст. 286 ПКУ, фізичні 

особи звільняються від відповідальності, передбаченої ПКУ за несвоєчасну сплату 

податкового зобов’язання (п. 287.9 ст. 287 ПКУ). 

Разом з тим кожен платник може уточнити чи провести звірку щодо 

нарахування плати за землю у м. Чернівцях за телефонами: 0372(545651), або 

0990634873.  
 

Громадяни не притягуються до відповідальності за несвоєчасну сплату 

податкового зобов’язання з плати за землю, якщо контролюючий орган не 

надіслав (не вручив) ППР у строки, встановлені ст. 286 ПКУ 

 

Головне управління  ДПС   у  Чернівецькій  області 

58013,  м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200 А,    

 Тел. 0372-54-54-99 

 

Офіційний веб-портал “Територіальні органи ДПС у Чернівецькій області” http://cv.tax.gov.ua/ 

Інформаційно – довідковий департамент (ІДД): 0-800-501-007 

Cервіс «Пульс» Державної податкової служби України: 0-800-501-007 
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