
Які документи, крім податкової декларації про майновий стан і 

доходи, має подати платник податку до контролюючого органу 

щоб скористатись правом на нарахування податкової знижки 

щодо суми коштів, сплачених на будівництво (придбання) 

доступного житла? 
ЗІР, категорія 103.06.08 

Відповідно до п. 1 ст. 4 Закону України від 25 грудня 2008 року № 800-VI                                 

«Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та 

житлового будівництва» доступне житло – це збудовані і ті, що будуються за державної 

підтримки, житлові будинки (комплекси) та квартири. 

Пунктом 4 Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року № 140 із змінами та 

доповненнями (далі – Порядок), державна підтримка надається шляхом:  

 сплати за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету 30 відс. або 50 відс. 

вартості нормативної площі доступного житла для відповідних категорій громадян, 

визначених абзацами третім – п’ятим п. 1 Порядку. При цьому громадянин вносить на 

свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, кошти в обсязі 70 або 50 

відс. вартості нормативної площі доступного житла відповідно; 

 надання уповноваженими банками або виконавцем (у разі, коли це передбачено 

законом) пільгового іпотечного житлового кредиту на строк до 30 років. При цьому 

відсоткова ставка фінансування за кредитами на будівництво (придбання) доступного 

житла, що надаються виконавцем, встановлюється у розмірі 7 відс. річних. Відсоткова 

ставка фінансування за кредитами на будівництво (придбання) доступного житла, що 

надаються уповноваженими банками, встановлюється у розмірі облікової ставки 

Національного банку України плюс 2 відсотки. 

Згідно з п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 

року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкова знижка для фізичних 

осіб, які не є суб’єктами господарювання, - документально підтверджена сума (вартість) 

витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у 

резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється 

зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками 

такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ. 

Відповідно до п.п. 166.3.8 п. 166.3 ст. 166 ПКУ платник податку має право включити 

до податкової знижки у зменшення оподаткованого доходу за наслідками звітного 

податкового року, визначеного з урахуванням п. 164.6 ст. 164 ПКУ фактично здійснені ним 

протягом звітного року суми витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) 

доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного 

житлового кредиту, наданого на такі цілі та процентів за ним. 

Згідно з п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ до податкової знижки включаються фактично 

здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені 

відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, 

фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, 

що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених 

документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і 

строк їх продажу (виконання, надання). 



Оригінали зазначених у п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ документів не надсилаються 

контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку 

давності, встановленого ПКУ (п.п. 166.2.2 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).  

Враховуючи викладене, для того щоб скористатися правом на отримання податкової 

знижки, платник податку – резидент подає до контролюючого органу податкову декларацію 

про майновий стан і доходи та на вимогу контролюючого органу зобов’язаний пред’являти 

документи і відомості, пов’язані з правом на отримання податкової знижки. 


