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Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

ЗУ від 28.02.1991 N 796- ХІІ “ Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (із змінами, внесеними
згідно з законом від 26.04.2001 року № 2400-ІІІ)
Громадяни, віднесені
до категорії 1, ст. 14

Громадяни, віднесені
до категорії 2
(ліквідатори), ст. 14

Громадяни, віднесені
до категорії 2
(потерпілі), ст. 14

Вдова(-ець) ЧАЕС 1-3
категорії, ст. 20, 21,
22

Діти, які потерпіли
від Чорнобильської
катастрофи, яким
встановлено
інвалідність,
пов'язану з цією
катастрофою, ст. 27

п. 11, ст. 20
50-процентна знижка
плати за користування
тепловою енергією у
межах норм
споживання,
передбачених
законодавством

п. 11, ст. 20 До
членів сімей
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
належать: дружина
(чоловік),
неповнолітні діти,
непрацездатні
батьки, особа, яка
проживає разом з
постраждалою
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи особою інвалідом I групи та
доглядає за нею, за
умови, що ця особа
не перебуває у
шлюбі; особа, яка
знаходиться під
опікою або
піклуванням
громадянина, що має
право на пільги, та
проживає разом з
ним.
аб. 1 п. 8, ст. 30
п. 11, ст. 20 Сім'я,
50-процентна знижка що має дитинуплати за користування інваліда, за умови
тепловою енергією у
проживання дитини
межах норм
разом із сім'єю
споживання,
передбачених
законодавством

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

Дитина (ЧАЕС)
померлого
громадянина
Опікун дітей (ЧАЕС)
померлого
громадянина, смерть
якого пов'язана з
Чорнобильською
кататсрофою

п. 11, ст. 20
Опікун (на час
50-процентна знижка опікунства) дітей
плати за користування померлого
тепловою енергією у
межах норм
споживання,
передбачених
законодавством
Ветерани Великої Вітчизняної Війни

БД

БД

БД

БД

ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
від 22.10.1993 № 3551-ХІІ
Учасники бойових
дій, ст. 6

ст. 12
75-процентна знижка
плати за користування
тепловою енергією у
межах норм
споживання,
передбачених
законодавством
Учасники бойових дій ст. 12
у період Великої
100-процентна знижка
Вітчизняної війни
плати за користування
1941 – 1945 років,
тепловою енергією у
яким виповнилося 85 межах норм
років і більше, яких
споживання,
прирівняно до
передбачених
інвалідів ВВВ 1 гр.
законодавством
ст. 6
Інваліди ВВВ 1 гр. ,
ст. 13
ст. 7
100-процентна знижка
плати за користування
Інваліди ВВВ 2 гр. ,
тепловою енергією у
ст. 7
межах норм
споживання,
Інваліди ВВВ 3 гр. ,
передбачених
ст. 7
законодавством
Учасники війни, ст. 9 ст. 14
50-процентна знижка
плати за користування
тепловою енергією у
межах норм
споживання,
передбачених
законодавством
Сім'ї загиблих
ст. 10
(вдова(-вець)
50-процентна знижка
учасника БД, інваліда плати за користування
ВВВ), ст. 10
тепловою енергією у
межах норм
споживання,
передбачених
законодавством
Особи, які мають
Ст.16

Члени сімей
пільговиків, які
проживають разом з
ними - ст. 51
Бюджетного кодексу
України

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

Д

БД

Д

особливі заслуги
Звільнення
перед Батьківщиною
передбачених цією
(Герої Радянського
статтею осіб і членів
Союзу, повні
їх сімей, які
кавалери ордена
проживають разом з
Слави, особи,
ними, від плати за
нагороджені чотирма теплоенергію
і більше медалями “За незалежно від виду
відвагу”, Герої
житлового фонду
Соціалістичної Праці,
удостоєнні цього
звання за працю в
період ВВВ), ст. 11
Вдови (вдівці) Героя
ст. 16 п. 7
Зазначені пільги
БД
Радянського Союзу,
100-процентна знижка зберігаються за
повних кавалерів
плати за користування дружиною
ордена Слави, осіб,
тепловою енергією у
(чоловіком),
нагороджених
межах норм
батьками померлих
чотирма і більше
споживання,
Героїв Радянського
медалями «За
передбачених
Союзу, повних
відвагу», а також
законодавством
кавалерів ордена
Героїв Соціалістичної
Слави, осіб,
Праці незалежно від
нагороджених
часу їх смерті, ст. 16
чотирма і більше
п. 7
медалями "За
відвагу", а також
Батьки померлих
ст. 16 п. 7
БД
Героїв Радянського
100-процентна знижка Героїв
Союзу, повних
плати за користування Соціалістичної
Праці незалежно від
кавалерів ордена
тепловою енергією у
часу їх смерті
Слави, осіб,
межах норм
нагороджених
споживання,
чотирма і більше
передбачених
медалями «За
законодавством
відвагу», а також
Героїв Соціалістичної
Праці незалежно від
часу їх смерті, ст. 16
п. 7
Особи, що мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Д

Д

ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку» від 16.12.1993 року № 3721-ХІІ
Герой України, Соц.
праці та повні
кавалери ордена
Трудової Слави,
вдова(-ець), ст. 8

Вдови (вдівці) осіб,
які мають особдиві
заслуги переб
Батьківщиною, ст. 8

ст. 9 100-процентна
знижка плати за
користування
тепловою енергією у
межах норм
споживання,
передбачених
законодавством
ст. 9 100-процентна
знижка плати за
користування
тепловою енергією у
межах норм
споживання,
передбачених
законодавством

Члени сімей
пільговиків, які
проживають разом з
ними - ст. 51
Бюджетного кодексу
України

БД

30

Члени сімей
пільговиків, які
проживають разом з
ними.
Зазначені пільги
зберігаються за
одним з подружжя,
що пережило, і його

БД

26

Батьки померлої
особи з особливими
трудовими заслугами,
ст. 8

батьками
Члени сімей
пільговиків, які
проживають разом з
ними.
Зазначені пільги
зберігаються за
одним з подружжя,
що пережило, і його
батьками
Жертви нацистських переслідувань

ст. 9 100-процентна
знижка плати за
користування
тепловою енергією у
межах норм
споживання,
передбачених
законодавством

БД

32

ЗУ «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584 - Ш
Колишній
неповнолітній в’язень
(яким на момент
ув`язнення не
виповнилося 16
років) в`язні
концентраційних
таборів, гетто, інших
місць примусового
тримання, створених
в період ВВВ, та
дітям, які народилися
в зазначених місцях
примусового
тримання їх батьків,
ст. 6, 6¹
Колишній малолітній
в’язень інвалід 1
гр.(яким на момент
ув`язнення не
виповнилося 14
років) в`язні
концентраційних
таборів, гетто, інших
місць примусового
тримання, які визнані
інвалідами від
загального
захворювання ,
трудового каліцтва та
з інших причин, ст. 6,
6²
Колишній малолітній
в’язень інвалід 2 гр.
(яким на момент
ув`язнення не
виповнилося 14
років) в`язні
концентраційних
таборів, гетто, інших
місць примусового
тримання, які визнані
інвалідами від
загального
захворювання ,

Ст. 6, 6¹
75-відсоткова знижка
плати за користування
тепловою енергією у
межах норм*
споживання,
передбачених
законодавством

Ст. 6, 6²
100-відсоткова
знижка плати за
теплову енергію в
межах норм,
встановлених
законодавством

Члени сімей
пільговиків, які
проживають разом з
ними - ст. 51
Бюджетного кодексу
України

БД

Д

БД

Д

БД

Д

трудового каліцтва та
з інших причин, ст. 6,
6²
Колишній малолітній
в’язень інвалід 3 гр.
(яким на момент
ув`язнення не
виповнилося 14
років) в`язні
концентраційних
таборів, гетто, інших
місць примусового
тримання, які визнані
інвалідами від
загального
захворювання ,
трудового каліцтва та
з інших причин, ст. 6, 6²
Колишні в`язні
концентраційних
таборів, гетто, інших
місць примусового
тримання, які були
насильно вивезені на
примусові роботи,
діти партизан,
підпільників, батьки
яких були піддані
репресіям, фізич-ним
розправам, гонінням, ст. 6,
6³
Дружини (чоловіки)
померлих жертв
нацистських
пересліду-вань,
визнаних за життя
інвалідами від
загального
захворювання,
трудового каліцтва,
які не одружилися
вдруге, ст. 6, 64

БД

Д

Ст. 6, 6³
50-відсоткова знижка
плати за користування
теплоенергією у
межах норм
споживання,
передбачених
законодавством

БД

Д

Ст. 6, 64
50-відсоткова знижка
плати за користування
тепловою енергією у
межах норм
споживання,
передбачених
законодавством

БД

Д

Діти війни

ЗУ «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 № 2195- IV
Діти війни, ст. 6

Ст. 6
Особа, яка є
25-відсоткова знижка громадянином
плати за користування України та якій на
теплоенергією у
час закінчення (2
межах норм
вересня 1945 року)
споживання,
Другої світової війни
передбачених
було менше 18 років
законодавством
Реабілітовані особи

БД

Д

ЗУ «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»
від 17.04.1991 року № 962-ХІІ
Реабілітовані особи,
які стали інвалідами

ст. 6 50-процентна
знижка плати за

Громадяни України,
які постійно

БД

БД

внаслідок репресій,
або є пенсіонерами,
ст. 1

користування
тепловою енергією у
межах норм
споживання,
передбачених
законодавством

проживали в Україні
і яких з різних
причин було
переміщено за межі
колишнього
Радянського Союзу,
необгрунтовано
засуджено
військовими
трибуналами,
Верховним Судом
Союзу РСР чи
піддано репресіям
позасудовими
органами.
Служба безпеки України

ЗУ «Про службу безпеки України» від 25.03.1992 року № 2229-ХІІ
Пенсіонер СБУ, ст. 27

ст. 12 50-процентна
знижка плати за
користування теплову
енергією у межах
норм споживання,
передбачених
законодавством

Пільги зберігаються
за військовослужбовцями
Служби безпеки
України, яких
звільнено зі служби
за віком, через
хворобу або за
вислугою років,
непрацездатними
члени сім’ї, які
перебувають на їх
утриманні.

БД

БД

Військовослужбовці

ЗУ «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
від 20.12.1991 року № 2011-ХІІ
Сім’я загиблого
військовослужбовця,
ст. 12

Інвалід військової
служби, ст. 12

Батьки
військовослужбовця,
який став інвалідом,
ст. 12

Ст.12
50-відсоткова знижка
плати за користування
теплоенергією у
межах норм
споживання,
передбачених
законодавством

Вдова (вдівець)
загиблого або
померлого
військовослужбовця,
а також дружина
(чоловік)
військовослужбовця,
який пропав безвісти
під час проходження
військової служби, у
разі якщо вона (він)
не взяла (не взяв)
інший шлюб, та її
(його) неповнолітні
діти або повнолітні
діти - інваліди з
дитинства, батьки

БД

БД

БД

БД

БД

84

Вдова (вдівець)
військовослужбовця,
її (його) діти, ст. 18

військовослужбовця,
БД
які перебували на
його утриманні.
Звільненим з
військової служби
особам, які стали
інвалідами під час
Дружина (чоловік)
БД
проходження
військовослужбовця,
військової служби,
який пропав без вісті,
та членам їх сімей,
її (його) діти, ст. 18
які перебувають на
їх утриманні,
батькам та членам
сімей
Батьки загиблого
БД
військовослужбовців
військовослужбовця,
, які перебувають на
ст. 18
їх утриманні, які
загинули (померли)
або пропали безвісти
під час проходження
військової служби
Ветерани військової служби і ветерани органів внутрішніх справ

БД

БД

БД

ЗУ «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх
справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 р. №203/98-ВР
Ветеран військової
служби
Ветеран органів
внутрішніх справ
Ветеран державної
пожежної охорони
Ветеран державної
служби спеціального
зв’язку
Ветеран податкової
міліції
Ветеран Державної
кримінальновиконавчої служби
України
Ветеран служби
цивільного захисту
Вдова ветерана
військової служби
Вдова ветерана
органів МВС
Вдова ветерана
державної пожежної
охорони
Вдови (вдівці)
померлих (загиблих)
ветеранів податкової
міліції
Вдови (вдівці)
померлих (загиблих)
ветеранів Державної
кримінальновиконавчої служби

Ст. 6
50-відсоткова знижка
плати за користування
теплоенергією у
межах норм
споживання,
передбачених
законодавством

Ст. 7
50-відсоткова знижка
плати за користування
теплоенергією у
межах норм
споживання,
передбачених
законодавством

Члени сімей
пільговиків, які
проживають разом з
ними - ст. 51
Бюджетного кодексу
України

Вдови (вдівці)
померлих (загиблих)
ветеранів військової
служби, ветеранів
органів внутрішніх
справ, ветеранів
державної пожежної
охорони, ветеранів
служби цивільного
захисту, ветеранів
Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту
інформації України
та члени їх сімей, які
перебувають на їх

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

БД

України
Вдови (вдівці)
померлих (загиблих)
ветеранів служби
цивільного захисту
Вдова (вдівець)
ветерана державної
служби спеціального
зв’язку

утриманні
БД

БД

БД
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ЗУ «Про державну службу спеціального зв’язку та захист інформації України»
від 23.02.2006 р. №3475-IV
Батьки та члени сім’ї
працівника державної
служби спеціального
зв’язку, який загинув,
помер пропав без вісті
або став інвалідом, ст.
21

Ст. 21
50-відсоткову знижка
плати за користування
теплоенергією у
межах норм
споживання,
передбачених
законодавством

Батькам та членам
сімей осіб рядового і
начальницького
складу Державної
служби спеціального
зв'язку та захисту
інформації України,
які загинули
(померли), пропали
безвісти або стали
інвалідами при
проходженні
служби, надається
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Кодекс цивільного захисту України
Батьки та члени сімей ст. 120
Члени сімей
БД
осіб рядового і
50-відсоткову знижка пільговиків, які
начальницького
плати за користування проживають разом з
складу служби
теплоенергією у
ними - ст. 51
цивільного захисту,
межах норм
Бюджетного кодексу
які загинули
споживання,
України
(померли) або зникли передбачених
безвісти під час
законодавством
виконання службових
обов'язків, ст. 120
Особи, звільнені із
БД
служби цивільного
захисту за віком,
через хворобу або за
вислугою років, та які
стали інвалідами під
час виконання
службових обов'язків,
та членам їхніх сімей,
ст. 120
Багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу
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ЗУ «Про охорону дитинства» від 19.05.2009 №1343-VІ
Багатодітна сім’я, що
складається з батьків
(або одного з батьків)
і трьох і більше дітей
Прийомна сім’я сім’я, яка добровільно
взяла із закладів для
дітей-сиріт і дітей,
позбавлених

Ст.13
Багатодітна сім’я
50-відсоткова знижка
плати за користування
теплоенергією у
межах норм
Прийомна сім’я
споживання,
передбачених
законодавством
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батьківського
піклування від 1 до 4
дітей на виховання та
спільне проживання.
Згідно ст.13 право на
пільгу має прийомна
сім’я, в якій не
менше року
проживають
відповідно троє або
більше дітей
Дитячий будинок
сімейного типу –
окрема сім’я, яка
створюється за
бажанням подружжя
або окремої особи,
яка не перебуває у
шлюбі, які беруть на
виховання та спільне
проживання не менш
як 5 дітей-сиріт і
дітей, позбавлених
батьківського
піклування

Дитячий будинок
сімейного типу
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Примітки:
* Норми споживання житлово-комунальних послуг під час надання пільг та
субсидій встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року
№ 409 (зі змінами та доповненнями).
** Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів України» внесено зміни в частині надання пільг окремим
категоріям громадян, які мають право до Законів України, по оплаті за житловокомунальні послуги, а саме : пільги надаються за умови, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сімї в розрахунку на одну особу за попередні
шість місяців не перевищує велечени доходу, який дає право на додаткову соціальну
пільгу у порядку, визначеному Кабнетом Міністрів України. Норми цього Закону в
частині врахування середньомісячного сукупного доходу при наданні пільг
набувають чинності з 1 липня 2015.
*** Відповідно до статті 51 п.5 Бюджетного кодексу України до членів сім'ї
пільговика належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);
неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або
інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає
за ним, за умови що інвалід 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.

