
РОЗМІР ПСП 2018 

ПСП ДЛЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ У 2018 РОЦІ 
 

Платник ПДФО Підстава ПСП 

Особа, віднесена законом до першої або другої категорії осіб, 
які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії 
Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю у ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи 

169.1.3 “в” 
“Чорнобильська” 

1321,50 грн 

Учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт 
169.1.3 “г” 

“Студентська” 
1321,50 грн 

Інвалід I або II групи, у т. ч. з дитинства (крім інвалідів, 
зазначених у пп. “б” пп. 169.1.4 ПКУ) 

169.1.1 “г” 1321,50 грн 

Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, 
що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, 
включаючи журналістів 

169.1.1 “д” 1321,50 грн 

Учасник бойових дій на території інших країн у період після 
Другої світової війни*, на якого поширюється дія Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту” (крім інвалідів, зазначених у пп. “б” пп. 169.1.4 ПКУ) 

169.1.3 “е” 1321,50 грн 

Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой 
Соціалістичної Праці або повний кавалер ордена Слави чи 
ордена Трудової Слави, особа, нагороджена чотирма і більше 
медалями “За відвагу” 

169.1.4 “а” 1762,00 грн 

Учасник бойових дій під час Другої світової війни або особа, 
яка у той час працювала в тилу, та інвалід I і II групи, з числа 
учасників бойових дій на території інших країн у період після 
Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України 
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

169.1.4 “б” 1762,00 грн 

Колишній в’язень концтаборів, гетто й інших місць 
примусового утримання під час Другої світової війни або 
особа, визнана репресованою чи реабілітованою 

169.1.4 “в” 1762,00 грн 

Особа, яка була насильно вивезена з території колишнього 
СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що 
перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані 
фашистською Німеччиною та її союзниками 

169.1.4 “г” 1762,00 грн 

Особа, яка перебувала на блокадній території колишнього 
Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 
8 вересня 1941 року до 27 січня 1944 року 

169.1.4 “г” 1762,00 грн 

*  учасники антитерористичної операції (АТО) не мають права на підвищену ПСП за даним 
пунктом, що роз’яснює ДФС, так як вони не зазначені у пп. 169.1.3 ПКУ як окрема пільгова 
категорія платників, що мають право на збільшений розмір ПСП. Однак, учасники АТО 
мають право на застосування ПСП на загальних підставах відповідно до вимог ст. 169 ПКУ. 

“Базова” ПСП у 2018 р. ГРД у 2018 р. 

881,00 грн 2470,00 грн 

http://1gl-vip.expertus.ua/#/recommendations/found/phrase=%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2/&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_medium=refer&utm_
http://egolovbuh.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=40996&utm_source=https://www.golovbukh.ua&utm_medium=refer&utm_campaign=content_link


 

ПСП «НА ДІТЕЙ» У 2018 РОЦІ 
 

Платник ПДФО Підстава ПСП 

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 
18 років*, – з розрахунку на кожну таку дитину 169.1.2 

звичайна 
“на дітей” 
881,00 грн 

Одинока мати (батько)**, вдова (вдівець) або опікун, 
піклувальник – з розрахунку на кожну дитину віком до 18 років* 

169.1.3 
“а” 

підвищена 
“на дітей” 

1321,50 грн 

Особа, що утримує дитину-інваліда, – з розрахунку на кожну 
таку дитину віком до 18 років* 

169.1.3 
“б” 

підвищена 
“на дітей” 

1321,50 грн 

*  ПСП надається до кінця року, у якому дитина досягає 18 років (пп. 169.3.3 ПКУ). У разі 
смерті дитини – до кінця року, на який припала смерть (аналогічно для ситуацій: 
передача дитини в інтернат на державне утримання; дитина стає курсантом на умовах 
її повного утримання; позбавлення батьківських прав; оголошення дитини безвісти 
зниклою тощо); 

** під одинокою матір’ю (батьком), опікуном або піклувальником розуміються особи, які 
на момент застосування ПСП, маючи дитину до 18 років, не перебувають у законному 
шлюбі (п. 5 Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 29.12.10 р. № 1227). 

 

http://1gl-vip.expertus.ua/#/recommendations/found/phrase=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D0%94%D0%A4%D0%9E&sort=rel&status=actual/&utm_source=www.golovbukh.ua&utm_medium=refer&utm_campaign=content_link
http://egolovbuh.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=17363&utm_source=https://www.golovbukh.ua&utm_medium=refer&utm_campaign=content_link

