
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр

вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151, 
тел. (044) 299 35 31, факс (044) 249 96 70, e-mail: land@ land.gov.ua  

Код ЄДРПОУ 39411771
________________№___________________  На № ___________________ від_____________

Державна податкова служба України

Обласні та Київська міська державні 
адміністрації

Головні управління Держгеокадастру в 
областях і м. Києві

Про індексацію нормативної 
грошової оцінки земель за 2021 рік

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру на 
виконання статті 289 Податкового кодексу України (далі -  Кодекс) повідомляє.

За інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за 
2021 рік становив 110,0%.

Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу XX «Перехідні положення» 
Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 30.11.2021 № 1914—IX 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень») індекс 
споживчих цін, що 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-й -  1,059; 1998-й -  1,006; 1999-й -  1,127; 2000-й -  1,182; 2001-й -  1,02; 
2005-й -  1,035; 2007-й -  1,028; 2008-й -  1,152; 2009-й -  1,059; 2010-й -  1,0; 2011-й -  
1,0; 2012-й -  1,0; 2013-й -  1,0; 2014-й -  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
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перелоги) -  1,0; для земель несільськогосподарського призначення -  1,06; 
2017 рік -  1,0, 2018-й -  1,0; 2019 рік -  1,0; 2020 рік -  1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002-й, 2003-й, 2004-й та 2006 рік 
не індексувалася.

Для забезпечення інформування власників землі та землекористувачів про 
коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2021 рік просимо 
опублікувати зазначену інформацію у засобах масової інформації.

Додаток: лист Держстату від 10.01.2022 № 09.1-03/5-22
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держстат)

вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01601, телефон (044) 287-24-22, факс (044) 235-37-39,
E-mail: office@ukrstat.gov.ua, сайт: www.ukrstat.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37507880

від ______________ № _____________На № ________________ від __________

Державна служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру

На запит від 03.12.2021 № 6-28-0.222-15164/2-21 Державна служба 
статистики повідомляє, що індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні, 
без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях, у 2021 році (грудень до грудня попереднього року) 
становив 110,0%.

Крім того, зазначаємо, що ця інформація розміщена на офіційному вебсайті 
Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Статистична інформація"/ 
"Економічна статистика"/"Ціни"/"Індекси споживчих цін (індекси інфляції)".
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