
Які документи має подати платник податку, щоб скористатись правом на нарахування 
податкової знижки щодо суми коштів, сплачених на будівництво (придбання) 

доступного житла?

      У Стрийській ДПІ ГУ ДПС у Львівській області інформують, для того щоб скористатися 

правом на отримання податкової знижки, платник податку – резидент подає до 

контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня 

включно наступного за звітним податкового року.

      Разом з декларацією необхідно надати копії документів, пов’язаних з виникненням 

доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку. Це 

можуть бути:

- договір про обслуговування коштів для будівництва (придбання) доступного житла, 

укладеного між громадянином та регіональним управлінням Державної спеціалізованої 

фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;

- первинні документи (квитанція, фіскальний або товарний чек, прибутковий касовий ордер 

та інші), що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за 

податковою знижкою (їх покупця (отримувача).

      Оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають 

зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Податковим 

кодексом України.

      У разі якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, 

платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного 

розрахункового документа.

      Нагадаємо, 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» із змінами та доповненнями доступне житло – це збудовані і ті, що 

будуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) та квартири.

      Пунктом 3 Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним 

житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року № 

819 «Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом» із змінами та доповненнями 

передбачено, що забезпечення доступним житлом здійснюється шляхом надання державної 

підтримки, яка полягає у сплаті державою:

- 30 відс. вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання пільгового 

іпотечного житлового кредиту;

- 50 відс. вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного 

житлового кредиту для осіб, на яких поширюється дія пп. 19 і 20 частини першої ст. 6, пп. 10 



- 14 частини другої ст. 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого п. 1 ст. 10 Закону України 

від 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» із змінами та доповненнями;

- 50 відс. вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного 

житлового кредиту для осіб, на яких поширюється дія Закону України від 20 жовтня 2014 

року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» із змінами 

та доповненнями.

      Згідно з п. 4 Порядку № 819 державна підтримка надається шляхом сплати за рахунок 

коштів державного та/або місцевого бюджету 30 або 50 відс. вартості нормативної площі 

доступного житла з урахуванням абзаців другого – четвертого п. 3 Порядку № 819. При 

цьому одержувачі державної підтримки вносять на свій поточний рахунок, відкритий в 

банку, кошти в обсязі 70 або 50 відс. вартості нормативної площі доступного житла.

      Одержувачі державної підтримки можуть отримувати кредит в банку для сплати частини 

вартості будівництва (придбання) доступного житла, що перевищує розмір державної 

підтримки, на умовах та у порядку, що визначені банком.

     При цьому відповідно до п. 2 Порядку № 819 договір придбання житла – договір, що 

укладається між одержувачем державної підтримки і відчужувачем (продавцем, 

управителем, замовником, забудовником тощо) відповідно до вимог законодавства з метою 

забезпечення фінансування будівництва (придбання) житла.
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