
ПІЛЬГИ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ ТА ПРИРІВНЯНИМ   

                   ДО НИХ ОСОБАМ 

 

•  100-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, 

передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка 

постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 

10,5 кв. метра на сім'ю); 

 

• 100-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та 

іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм 

споживання. 

    Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр 

опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має 

право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. 

    Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 100-процентна знижка за 

користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 

кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю); 

 

 •   100-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для 

продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення; 

 

•  позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів і позачергове користування всіма 

послугами зв'язку. Абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у 

розмірі 50 процентів від затверджених тарифів, а для осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової 

війни зі 100-процентною знижкою від затверджених тарифів; 

 

• безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом 

загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом 

приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі 

внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності 

посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати 

проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Це право поширюється і 

на особу, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи; 

 

• особам з інвалідністю III групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди і 

назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від 

наявності залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами 

транспорту з 50-процентною знижкою вартості проїзду. .Особам з інвалідністю внаслідок війни та 

особам, які супроводжують у поїздках осіб з інвалідністю I групи (не більше одного 

супроводжуючого), надається право користування міжміським транспортом зазначених видів у 

період з 1 жовтня по 15 травня з 50-процентною знижкою вартості проїзду без обмеження кількості 

поїздок; 

 

•особам з інвалідністю внаслідок війни II і III груп з числа учасників бойових дій у період Другої 

світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені цією статтею для 

осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи. 

 

• щорічно до 5 травня особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова допомога у 

розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, 

встановлених законом про Державний бюджет України; 

  

• та інші пільги передбачені ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 

 

 

 

 

 



ПІЛЬГИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОСОБАМ, ПРИРІВНЯНИМ ДО НИХ 

 

• 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених 

чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у 

житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); 

 

• 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та 

іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм 

споживання. 

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. 

метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) 

і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. 

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за 

користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 

кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю); 

 

•  75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для 

продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення; 

 

• позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах 

квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - 

додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 

процентів від затверджених тарифів; 

 

• безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом 

загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом 

приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі 

внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності 

посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати 

проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі; 

 

• безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або 

міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або 

проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою; 

 

• учасникам бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, 

надаються пільги, передбачені статтею 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи; 

 • щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який 

визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом 

про Державний бюджет України; 

• та інші пільги передбачені ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 
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ПІЛЬГИ УЧАСНИКАМ ВІЙНИ 

 

•  50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених 

чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у 

житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); 

• 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та 

іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм 

споживання.  

     Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр 

опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має 

право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. 

     Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 50-процентна знижка за 

користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 

кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю); 

 

• 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для 

продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення; 

 

• позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення телефонів (оплата у 

розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна 

плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів. 

Порядок користування послугами та оплати за встановлення квартирних телефонів визначається 

Кабінетом Міністрів України; 

 

• щорічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР 

за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Другої світової війни, та іншим 

учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом 

Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет 

України; 

 

• та інші пільги передбачені ст. 14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 18 частини першої цієї статті, 

надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну 

особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову 

соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПІЛЬГИ УЧАСНИКАМ ВІЙНИ  

 

•  50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених 

чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у 

житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); 

   

• 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та 

іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм 

споживання. 

       Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр 

опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має 

право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. 

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 50-процентна знижка за 

користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 

кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю); 

 

• 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для 

продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення; 

 

• позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах 

квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - 

додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 

процентів від затверджених тарифів. 

Порядок користування послугами зв'язку та оплати за встановлення квартирних телефонів 

визначається Кабінетом Міністрів України; 

 

• щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам 

(чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та дружинам 

(чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з 

інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися 

вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів 

України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України; 

 

• та інші пільги передбачені ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 
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ПІЛЬГИ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

БАТЬКІВЩИНОЮ                                              

•  звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх сімей, які проживають разом з ними, від 

квартирної плати незалежно від форми власності житлового фонду, від оплати комунальних послуг 

(водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в 

будинках, що не мають центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм, 

установлених для продажу населенню, та інші види комунальних послуг), від оплати скрапленого 

балонного газу для побутових потреб, від плати за користування домашнім телефоном і 

позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від виду житлового фонду. Зазначені 

пільги зберігаються за дружиною (чоловіком), батьками померлих осіб, нагороджених орденом 

Героїв Небесної Сотні, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, 

нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці 

незалежно від часу їх смерті; 

 

• позачергове користування всіма видами послуг зв'язку, позачергове і безплатне встановлення 

домашніх телефонів, позачергове і безплатне обладнання житла засобами позавідомчої охоронної 

сигналізації; 

 

• безплатне поховання з військовими почестями померлої (загиблої) особи, нагородженої орденом 

Героїв Небесної Сотні, померлого (загиблого) Героя Радянського Союзу, повного кавалера ордена 

Слави, особи, нагородженої чотирма і більше медалями "За відвагу", Героя Соціалістичної Праці; 

 

• спорудження на могилі померлого (загиблого) незалежно від часу смерті надгробка за встановленим 

Урядом України зразком. Додаткові витрати, пов'язані із зміною встановленого Урядом України 

зразка надгробка, оплачуються сім'єю померлого (загиблого) чи організацією-спонсором; 

 

• виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті (загибелі) одноразової допомоги в 

розмірі п'яти прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті (загибелі), у розрахунку 

на місяць на одну особу; 

 

•  та інші пільги передбачені ст. 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». Пільги, передбачені пунктами 4, 5, 7 та 12 цієї статті, надаються за умови, якщо 

розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість 

місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

 ПІЛЬГИ ПОСТРАЖДАЛИМ УЧАСНИКАМ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ  

• постраждалими учасниками Революції Гідності визнаються особи, які на виконання Закону 

України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій 

громадського протесту та членам їх сімей» включені до переліку осіб, які під час участі в масових 

акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), але 

такі ушкодження не призвели до інвалідності, та звернулися за медичною допомогою у період з 21 

листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року. Порядок надання статусу постраждалого учасника 

Революції Гідності особам, зазначеним у частині першій цієї статті, визначається Кабінетом 

Міністрів України.  

• особам, зазначеним у частині першій цієї статті, надаються пільги та інші соціальні гарантії, 

встановлені статтею 12  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту». Дія цієї статті не поширюється на працівників міліції, осіб, які проходили службу в 

правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, 

Збройних Сил України та інших військових формувань, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, 

середньої тяжкості, легкі) під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції 

Гідності. 
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 ПІЛЬГИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ,  

                     НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ, ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ,   

                    ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, СЛУЖБИ  

                    ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА  

                    ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ  
     

•  50-відсоткова   знижка   плати  за  користування  житлом (квартирної плати) та плати за комунальні 

послуги (водопостачання, газ,  електрична,  теплова  енергія та інші послуги), користування 

квартирним  телефоном  ветеранами  військової  служби,  ветеранами  

органів   внутрішніх   справ,   ветеранами  Національної  поліції, ветеранами   податкової  міліції,  

ветеранами  державної  пожежної охорони,   ветеранами   Державної   кримінально-виконавчої  

служби України,   ветеранами   служби   цивільного   захисту,  ветеранами  

Державної   служби  спеціального  зв'язку  та  захисту  інформації України  і  членами їх сімей, які 

проживають разом з ними, в жилих будинках   усіх   форм   власності   в  межах  норм,  передбачених 

законодавством,  або  50-відсоткова знижка вартості палива, в тому  

числі  рідкого,  в  межах норм, встановлених для продажу населенню для  осіб,  які  проживають  у  

будинках, що не мають центрального опалення; 

 

•  безоплатний  проїзд  (туди і назад) у межах України один раз  на рік залізничним транспортом у 

купейному вагоні швидкого чи пасажирського  потягу  або  водним  чи  автомобільним  транспортом 

міжміського сполучення для лікування та відпочинку у санаторіях та будинках  відпочинку; 

 

• безоплатний  проїзд  усіма видами міського пасажирського транспорту   (за   винятком   таксі)   за   

наявності  посвідчення встановленого  зразка,  а  в  разі  запровадження  автоматизованої системи  

обліку  оплати  проїзду - також електронного квитка, який  

видається   на   безоплатній   основі,  автомобільним  транспортом загального   користування   в   

сільській   місцевості,   а  також залізничним   і   водним  транспортом  приміського  сполучення  та 

автобусами  приміських  маршрутів  у  межах  України; 

 

• та інші пільги передбачені ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб   та їх соціальний 

захист. 

 

ПІЛЬГИ ДІТЯМ ВІЙНИ 

 

Дитина війни - особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 

року) Другої світової війни було менше 18 років; 

• право на 25-відсоткову знижку при платі за користування комунальними послугами (газом, 

електроенергією тощо) у межах середніх норм споживання за умови, якщо розмір середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує 

величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України; 

 

• діти війни, які є особами з інвалідністю, мають право на стаціонарну медичну допомогу в госпіталях 

ветеранів війни та у військово-медичних закладах охорони здоров'я (госпіталях). Госпіталізація 

проводиться при відповідних показаннях та наявності вільних місць. 

 
• право на переважне залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників; 

• використання чергової відпустки в зручний для них час; одержання додаткової відпустки без 

збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік; 

 

• виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної 

плати незалежно від стажу роботи; 

 

• першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, 

садівництва та городництва. 



 ПІЛЬГИ ВЕТЕРАНАМ ПРАЦІ 
 

• користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були 

прикріплені за попереднім місцем роботи; 

 

• першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів), за 

умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за 

попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну 

пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

 

• переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію 

вартості самостійного санаторно-курортного лікування в порядку і розмірах, що визначаються 

Кабінетом Міністрів України; 

 

• першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова 

госпіталізація; 

 

•  переважне право на встановлення домашніх телефонів; 

 

• звільнення від плати за землю; 

 

• та інші пільги передбачені ст.6 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні». 

ПІЛЬГИ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ТРУДОВІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД     

                   БАТЬКІВЩИНОЮ  

 

• звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх сімей, що спільно проживають з ними, від 

квартирної плати, незалежно від форм власності житлового фонду, оплати комунальних послуг у 

межах норм, встановлених законодавством (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче 

водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, - надання 

палива, придбаного у межах норм, встановлених для продажу населенню, та інші види комунальних 

послуг), від плати за користування домашнім телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією 

житла незалежно від виду житлового фонду. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що 

пережило, і батьками Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, повних кавалерів ордена Трудової 

Слави; 

 

• надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірі 200 процентів мінімальної пенсії за віком, 

фінансування яких здійснюється за рахунок Державного бюджету України; 

• безплатне поховання померлого (загиблого) Героя Соціалістичної Праці, Героя України, повного 

кавалера ордена Трудової Слави; 

 

• спорудження на могилі померлого (загиблого) надгробка за встановленим Урядом України зразком. 

Додаткові витрати, пов'язані із зміною встановленого Урядом України зразка надгробка, оплачуються 

сім'єю померлого (загиблого) чи організацією-спонсором; 

 

• виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті (загибелі) одноразової допомоги в 

розмірі п'яти прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті (загибелі), у розрахунку 

на місяць на одну особу; 

 

• та інші пільги передбачені ст. 9 Закону України ««Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні». Пільги, передбачені пунктами 4, 5, 7 та 12 частини 

першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в 

розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право 

на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 
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ПІЛЬГИ В ПІЛЬГИ ГРОМАДЯНАМ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК 

                   ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

 

• 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за утримання 

будинків), комунальними послугами (газ, електрична і теплова енергія, водопостачання, 

водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання, передбачених законом, 

телефоном (абонентна плата, оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних 

телефонів при посекундному обліку їх тривалості). Зазначені у цьому пункті пільги надаються також 

членам сімей громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають у 

жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законом.  

 

• безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі, в яких число 

посадочних місць для пасажирів не більше 9) на території України за наявності посвідчення 

встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також 

електронного квитка, який видається на безоплатній основі; 

 

• безплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або 

повітряним, або залізничним, або водним транспортом з правом першочергового придбання квитків; 

 

• позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання 

щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування 

санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з 

медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх 

бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні;  

 

• право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, 

які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, 

здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності 

суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування 

чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності 

зобов'язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків; 

 

• та інші пільги передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПІЛЬГИ БАГАТОДІТНИМ СІМ’ЯМ 

 

•50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених 

чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно 

проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю); 

 

•50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, 

електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у 

межах норм, визначених законодавством. 

Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. 

метр опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні 

(будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю; 

 

•50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених 

законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення; 

 

• позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним 

телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів. 

 

Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та 

вартості палива, передбачені пунктами 1-3 частини третьої цієї статті, надаються багатодітним сім’ям 

незалежно від виду житла та форми власності на нього. 

Дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають 

відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року 

проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, 

надаються пільги, передбачені частиною третьою, з урахуванням умов, визначених частиною 

четвертою цієї статті. 

 

Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги: 

 

•  безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів; 

• щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони 

здоров’я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування; 

 

• першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова 

госпіталізація; 

 

• безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним 

транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним 

транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому 

числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за 

наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі; 

• безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України "Про 

оздоровлення та відпочинок дітей". 

    Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3 та 4 частини третьої та пунктом 1 частини шостої статті 14, 

Закону України «Про охорону дитинства надаються» за умови, якщо розмір середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує 

величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України. 

 

 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/375-17

