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? Як відстояти право на податкові витрати і податковий кредит при виконанні 

забудовником зобов’язань щодо участі у створенні та розвитку інфраструктури 

населеного пункту?    

В оподаткуванні будівельної діяльності на сьогодні залишається ряд питань, які недостатньо 

врегульовані на законодавчому рівні, що призводить до виникнення спорів між платниками 

податків та контролюючими органами. Вирішувати ці спори частіше за все доводиться в 

судовому порядку.  

Одним із таких питань є доля витрат на будівництво об’єктів інженерної інфраструктури, які 

в подальшому замовник будівництва повинен передати у комунальну власність.  

Викладемо суть проблеми послідовно.  

Зобов’язання замовника будівництва взяти участь у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту шляхом перерахування до 

місцевого бюджету відповідних коштів (пайового внеску) передбачено ст. 40 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VI (далі – Закон № 

3038).  

Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у 

договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування.  

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному 

обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за 

графіком, що визначається договором.  

Як бачимо, Законом № 3038 передбачено, що обов’язок замовника взяти участь у 

створенні і розвитку інфраструктури міста полягає саме у перерахуванні ним коштів у 

якості сплати пайового внеску.  

Контролюючі органи неодноразово висловлювали позицію, згідно з якою, оскільки 

обов’язковість сплати пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури населеного пункту передбачена договором, укладеним забудовником з 

органом місцевого самоврядування відповідно до норм Закону № 3038, то витрати платника 

податку на сплату такого внеску враховуються у складі витрат в межах, визначених ст. 40 

Закону № 3038. При цьому, якщо новозбудовані об'єкти призначені платником податку для 

використання у власній господарській діяльності, то витрати на їх будівництво збільшують 

первісну вартість такого основного засобу та підлягають амортизації. Якщо підприємство 

здійснює будівництво з метою подальшого продажу, то вартість витрат на будівництво у  



 
 

складі собівартості виготовлених товарів, виконаних робіт визнається витратами того 

звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, 

наданих послуг (крім нерозподільних постійних загальновиробничих витрат, які 

включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення).  

Водночас, відповідно до ч. 5 ст. 30 Закону № 3038, якщо технічними умовами 

передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об'єктів 

інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу 

електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, 

транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір 

пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх 

кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об'єкти передаються у 

комунальну власність.  

У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об'єктів інженерної 

інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, 

трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та 

природного газу) перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури 

населеного пункту, орган місцевого самоврядування приймає рішення про відшкодування 

замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у 

розвитку інфраструктури населеного пункту.  

Отже, на суму кошторисної вартості інженерних мереж або об'єктів інженерної 

інфраструктури, що передані у комунальну власність, забудовник зменшує розмір 

пайового внеску, що підлягає сплаті грошовими коштами. Однак це не означає, що 

забудовник зменшує таким чином свої витрати, адже фактично кошти, що мали б 

спрямовуватися на сплату пайового внеску, витрачаються на будівництво об’єктів, від 

створення яких забудовник відмовитись не може.  

Доля витрат на будівництво таких об’єктів на сьогодні чітко не визначена. Згадані 

роз’яснення податківців стосуються лише грошової суми пайового внеску. Що ж до 

споруджених інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури, то такі об’єкти не 

будуть використовуватись безпосередньо забудовником, оскільки вони підлягають передачі 

у комунальну власність. У зв’язку з цим врахування таких витрат в податковому обліку є 

досить спірним. Проте варто зауважити, що по суті у разі передачі об’єктів інфраструктури у 

комунальну власність частина пайового внеску покривається їх вартістю, а вже решта 

вноситься коштами. Тому, на нашу думку, такі витрати не можна вважати здійсненими в 

цілях, що не пов’язані з господарською діяльністю. На обґрунтування такої позиції можна 

навести наступні аргументи.  

Технічні умови будівництва прямо зобов’язують забудовника нести витрати на будівництво 

об’єктів інженерної інфраструктури та передавати їх за рішенням органів місцевого 

самоврядування комунальним підприємствам. Без виконання вимог технічних умов 

забудовник не зможе побудувати об’єкт, ввести його в експлуатацію та, відповідно до мети 

будівництва, продати його або почати використовувати у власній діяльності. Отже, не 

виконавши вимог технічних умов, забудовник не отримає економічних вигод від об’єкта  



 
 

будівництва. Виходячи з цього, можна стверджувати, що витрати на будівництво об’єктів 

інфраструктури є обов’язковими та здійснюються в рамках господарської діяльності 

забудовника, а отже підлягають врахуванню при визначенні об’єкта оподаткування.  

Слід зазначити, що в нечисленних судових спорах з даного питання суди також визнають 

наявність зв’язку витрат на будівництво об’єктів інженерної інфраструктури з 

господарською діяльністю забудовника. Так, наприклад, Донецький апеляційний 

адміністративний суд в ухвалі від 22.08.2011 р. у справі № 2а/0570/4625/2011 дійшов 

висновку, що витрати забудовника на роботи, виконання яких в обов’язковому порядку 

передбачено технічними умовами, пов’язані з його господарською діяльністю, оскільки без 

їх здійснення неможлива реалізація збудованого об’єкта і, відповідно, отримання 

забудовником доходу. Київський апеляційний адміністративний суд у постанові від 

18.02.2014 р. у справі № 2а-9985/12/2670 також підтримав забудовника, зазначивши, що 

частина пайових внесків на розвиток інфраструктури була здійснена ним шляхом 

капітального ремонту будівлі ДНЗ та реконструкції прилеглої котельні. Дослідивши 

обставини справи, суд визнав, що витрати на капітальний ремонт будівлі ДНЗ та 

реконструкцію прилеглої котельні, що передбачені технічними умовами, є частиною 

пайового внеску та стосуються господарської діяльності, оскільки без здійснення таких 

витрат будівництво житлово-офісного комплексу було б не можливе.  

З питанням податкового кредиту з ПДВ ситуація дещо складніша. На перший погляд, 

придбання товарів, робіт, послуг з метою будівництва об’єктів інфраструктури, як зазначено 

вище, здійснюється в рамках господарської діяльності забудовника. Крім того, якщо в 

подальшому об’єкт використовуватиметься в оподатковуваних ПДВ операціях, то вимоги 

щодо визнання податкового кредиту, викладені у п. 198.3 ПКУ, цілком виконуються. При 

цьому оподатковуваними операціями можна вважати продаж об’єкта або ж його 

використання у власній діяльності для здійснення оподатковуваних ПДВ операцій.  

Однак відповідно до пп. 197.1.16 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з 

безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають на 

балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо 

такі операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх 

повноважень. Норми цього підпункту поширюються також на операції з безоплатної 

передачі об'єктів з балансу юридичної особи будь-якої форми власності на баланс іншої 

юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за 

рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим 

у межах їх повноважень, та за рішенням юридичних осіб, у разі передачі основних засобів 

інфраструктури залізничного транспорту, незалежно від того, чи є суб'єкти операції 

платниками податку.  

З одного боку, дійсно, виконуються всі умови для того, щоб звільнити від оподаткування 

ПДВ операції з передачі об’єктів інженерної інфраструктури у комунальну власність, а саме: 

об’єкти передаються безоплатно і за рішенням органу місцевого самоврядування. Відповідно 

й податкового кредиту за такими операціями у забудовника не повинно виникати.  



 
 

Проте можна дійти й іншого висновку. По-перше, придбані забудовником товари, роботи, 

послуги для будівництва об’єктів інфраструктури, які повинні збільшувати первісну вартість 

об’єкта будівництва, передусім призначені саме для здійснення оподатковуваних операцій – 

продажу будівлі чи використання її у власній діяльності забудовника (звісно, за умови 

оподатковуваності цих операцій). Вартість будівлі, що продається, вже враховує витрати на 

будівництво «супутніх» інфраструктурних об’єктів, тому фактично такі об’єкти продаються 

разом з будівлею, а при передачі їх у комунальну власність по суті відбувається лише зміна 

особи, відповідальної за їх обслуговування. По-друге, під великим питанням залишається 

безоплатний характер такої передачі, адже буквально операція має характер заліку 

зустрічних вимог: зобов’язання забудовника зі сплати пайового внеску частково погашається 

шляхом передачі об’єктів інфраструктури.  

Отже, забудовник все ж таки має певні аргументи для обґрунтування права на 

податковий кредит з вартості придбаних для будівництва об’єктів інженерної 

інфраструктури товарів, робіт та послуг за умови, що новозбудований об’єкт 

використовуватиметься ним в оподатковуваних операціях. Але, враховуючи 

неврегульованість даного питання на рівні нормативних актів, таке право йому, скоріш за 

все, доведеться відстоювати у суді. До речі, суд у згаданій вище постанові у справі № 2а-

9985/12/2670 підтвердив право забудовника на податковий кредит.  

Отже, резюмуємо: забудовник, який зобов’язаний згідно з нормами чинного законодавства 

взяти участь у розвитку інфраструктури населеного пункту шляхом перерахування коштами 

пайового внеску, має право враховувати сплачені суми при визначенні об’єкта 

оподаткування податком на прибуток. Якщо ж технічні умови зобов’язують забудовника 

збудувати/відремонтувати об’єкти інженерної інфраструктури, то на вартість таких об’єктів, 

які підлягають передачі у комунальну власність, забудовник зменшує розмір пайового 

внеску, що підлягає сплаті грошима. При цьому практика показує, що у забудовника є шанси 

відстояти в судовому порядку можливість врахування витрат на таке будівництво/ремонт 

при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток, а сум сплаченого підрядникам 

ПДВ – у складі податкового кредиту.  
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