
Закон України Пільгова категорія %  

знижки 

Чи 

враховується 

дохід* 

Чи 

поширюється 

пільга на 

членів сім’ї** 

 «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» 

Учасник бойових дій 75% ні так 

Учасник бойових дій, в т. ч. яким виповнилося 85 років 100% ні так 

Учасник війни 50% так так 

Учасник Революції Гідності 75% ні так 

Особа з інвалідністю внаслідок війни 1 групи 100% ні так 

Особа з інвалідністю внаслідок війни 2 групи 100% ні так 

Особа з інвалідністю внаслідок війни 3 групи 100% ні так 

Член сім’ї загиблого(померлого) ветерана війни 50% ні ні  

Член сім’ї загиблого(померлого) ветерана війни з числа учасників 

антитерористичної операції та Революція Гідності (набрання чинності 

24.02.2016) 

  

50% 

ні ні 

Особа з особливими заслугами перед Батьківщиною 100% так так 

Батьки померлої особи з особливими заслугами 100% так ні 

Вдова (вдівець) особи з особливими заслугами 100% так ні 

 «Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та ін. громадян похилого віку в Україні» 

Особа з особливими трудовими заслугами 100% так так 

Батьки померлої особи з особливими трудовими заслугами 100% так ні 

Вдова (вдівець) особи з особливими трудовими заслугами 100% так ні 

«Про соціальний захист дітей війни» Діти війни 25% так ні 

 «Про жертви нацистськихпереслідувань»  Жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (1) 75% так так 

Жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (2) – особа з інвалідністю 1 гр. 100% так так 
Жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (2) – особа з інвалідністю 2 гр. 100% так так 

Жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (2) – особа з інвалідністю 3 гр. 100% так так 
Жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (3) 50% так так 
Жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (4) 50% так так 

«Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні» 

Реабілітована особа 50% ні ні 

«Про охорону дитинства» Багатодітна сім’я 50% так так 
Про статус та соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок ЧАЕС»  

Особа ЧАЕС – 1 категорія 50% ні так 
Особа ЧАЕС – 2 категорія – ліквідатор 50% ні так 
Особа ЧАЕС – 2 категорія – потерпілий 50% ні так 
Особа ЧАЕС – 3 категорія 50% так так 
Дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (1 категорія) 50% ні ні 
Дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (2 категорія) 50% ні ні 
Дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (3 категорія) 50% так ні 
Дитина (ЧАЕС) з інвалідністю 50% так ні 

 «Про статус ветеранів військової служби, 

ветеранів органів військової служби,  

Ветеран військової служби 50% ні так 
Вдова (вдівець) ветерана військової 50% ні ні 



ветеранів органів внутрішніх справ і 

деяких інших осіб та їх соціальний захист» 
  

Ветеран органів внутрішніх справ 50% ні так 
Вдова (вдівець) ветерана органів внутрішніх справ 50% ні ні 
Ветеран державної пожежної охорони 50% ні так 
Вдова (вдівець) ветерана державної пожежної охорони 50% ні ні 
Ветеран Державної служби спеціального зв’язку 50% ні так 
Вдова (вдівець) ветерана Державної служби спец. зв’язку 50% ні ні 
Ветеран служби цивільного захисту 50% ні так 
Вдова(вдівець) ветерана служби цивільного захисту 50% ні ні 
Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби 50% ні так 
Вдова (вдівець) ветерана Державної кримінально-виконавчої служби 50% ні ні 
Ветеран податкової міліції 50% ні так 
Вдова (вдівець) ветеран податкової міліції 50% ні ні 

«Про Державну службу спеціального зв’язку та 

захисту інформації в Україні» 

Батьки та члени сім’ї працівника Державної служби спеціального зв’язку, який 

загинув (помер), пропав безвісти або став особою з інвалідністю 

50% ні ні 

 Кодекс Цивільного захисту України Працівник служби цивільного захисту на пенсії 50% так так 
Батьки та члени сім’ї працівника служби цивільного захисту, який загинув 

(помер) або пропав безвісти 

50% так ні 

«Про Службу безпеки України», «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей» 

Військовослужбовець СБУ на пенсії 50% ні так 
Вдова (вдівець) військовослужбовця, її (його) діти 50% ні ні 
Дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти, її (його) діти 50%, ні ні 
Батьки загиблого військовослужбовця 50%, ні ні 
Особа з інвалідністю військової служби 50%, ні так 

«Про освіту» Сільський педагог на пенсії 100% так ні 

«Про культуру» Сільський працівник культури на пенсії 100% так ні 

«Про бібліотеки і бібліотечну справу» Сільський бібліотекар на пенсії 100% так ні 

«Основи законодавства України про охорону здоров'я »  Сільський працівник медицини на пенсії 100% так ні 

«Про захист рослин» Сільський спеціаліст із захисту рослин на пенсії 100% так ні 

*Право на пільги  надається пільговику, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї  пільговика (до обрахунку беруться доходи всіх членів сім’ї) за 6 

місяців, які передують даті звернення в розрахунку на одну особу не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, розмір 

якої у 2020 році становить  2940 гривень.  Коли пільга не поширюється на сім’ю, береться лише дохід пільговика за 6 місяців, які передують даті 

звернення. 

** При наданні пільг та здійсненні видатків з бюджету щодо їх виплати до членів сім'ї пільговика належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти 

(до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає 

разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; 

непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним. 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

