
Додаток

№ 

п/п
Найменування  закону Особи,  на  яких  розповсюджується  закон Пільга Нормування

Документ  на  

підставі  якого  

надається  пільга

Примітка

Учасниками  бойових  дій  є  особи,  означені  у  ст. 6  Закону,  пільги  

надаються  учасникам  бойових  дій  та  членам  їх  сімей,  що  проживають  

разом  з  ними

75 %  знижка  плати  за  

використану  електроенергію  

ст. 12  п. 5

Учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років, 

яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені статтею 13 

цього Закону для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи, ст. 12

100 %  знижка  плати  за 

використану  електроенергію  

ст. 13  п. 5

Особи з інвалідністю внаслідок війни,  означені  у  ст. 7  Закону,  пільги  

надаються особам з інвалідністю внаслідок війни  та  членам  їх  сімей,  що  

проживають  разом  з  ними

100 %  знижка  плати  за 

використану  електроенергію  

ст. 13  п. 5

Учасниками  війни  є  особи,  означені  у ст. 8,9  Закону,  пільги  надаються  

учасникам  війни  та  членам  їх  сімей,  що  проживають  разом  з  ними 50 %  знижка  плати  за 

використану  електроенергію  

ст. 14  п. 5

Пільги надаються за умови, що 

середньомісячний сукупний дохід 

сім’ї пільговика в розрахунку на 

одну особу за попередні шість 

місяців не перевищує величини 

доходу, який дає право на 

податкову соціальну пільгу.

Особи,  на  яких  поширюється  чинність  цього  Закону,  означені  у  ст. 10 та 

члени їх сімей, що проживають разом з ними

50 %  знижка  плати  за  

використану  електроенергію  

ст. 15  п. 5

   2.

Закон  України  "Про  статус  

ветеранів  війни,  гарантії  їх  

соціального  захисту"  

22.10.1993 р. № 3551-ХП із 

змінами і доповненнями, а 

також Декрет Кабінету 

Міністрів  України "Про 

пільги Героям Радянського 

Союзу і повним кавалерам 

ордену слави" 

Особи,  які  мають  особливі  заслуги  перед  Батьківщиною: особи, нагороджені 

орденом Героїв Небесної Сотні, Герої  Радянського  Союзу;  повні  кавалери  

ордена  Слави;  особи,  нагороджені  чотирма  і  більше  медалями  "За  відвагу";  

Герої  Соціалістичної  Праці,  удостоєні  цього  звання  за  працю в період 

Великої Вітчизняної війнита ст. 11 та члени  їх  сімей: дружина (чоловік), батьки 

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 

100 % знижка плати за  

використану електроенергію   

ст. 16 п. 7

В межах норм. 

Постанова КМУ від 

06.08.14р. № 409

Посвідчення

Пільги надаються за умови, що 

середньомісячний сукупний 

дохід сім’ї пільговика в 

розрахунку на одну особу за 

попередні шість місяців не 

перевищує величини доходу, 

який дає право на податкову 

соціальну пільгу 

1.

Закон  України  "Про  статус  

ветеранів  війни,  гарантії  їх  

соціального  захисту"  22 

жовтня  1993 р. № 3551-ХП 

із змінами і доповненнями

В межах норм. 

Постанова КМУ від 

06.08.14р. № 409

В межах норм. 

Постанова КМУ від 

06.08.14р. № 409

Перелік 

документів у 

Постанові КМУ 

від 16.02.94 р.   

№ 94

Перелік 

документів у 

Постанові КМУ 

від 16.02.94 р.   

№ 94

Перелік категорій громадян України, які користуються пільгами по оплаті електричної енергії станом на 01.01.2019 р.



  3.

Указ  Президента  України  

"Про  пільги   Героям  

Соціалістичної  Праці" від 

28.10.93 р. № 492;                       

Закон України "Про основні 

засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в 

Україні" від 16.12.93 р. №3721-

ХІІ

Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною: Герої  

Соціалістичної  Праці, Герої України, повні кавалери ордена Трудової Слави та  

члени  їх  сімей,  батьки померлих   Героїв Соціалістичної Праці, Герої України, 

повних кавалерів ордена Трудової Слави

100 % знижка плати за  

використану електроенергію  

В межах норм. 

Постанова КМУ від 

06.08.14р. № 409

Посвідчення

Пільги надаються за умови, що 

середньомісячний сукупний 

дохід сім’ї пільговика в 

розрахунку на одну особу за 

попередні шість місяців не 

перевищує величини доходу, 

який дає право на податкову 

соціальну пільгу.

Пільги колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших 

місць примусового тримання та  членам  їх  сімей,  що  проживають  разом  з  

ними 

75 %  знижка  плати  за  

використану  електроенергію  

ст. 6(1)  п. 5

Пільги колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших 

місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю  

та  членам  їх  сімей,  що  проживають  разом  з  ними

100 %  знижка  плати  за 

використану  електроенергію  

ст. 6(2)  п. 5

Пільги колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць 

примусового тримання та  членам  їх  сімей,  що  проживають  разом  з  ними 

50 %  знижка  плати  за 

використану  електроенергію  

ст. 6(3)  п. 5

Пільги дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань, які 

не одружилися вдругє та  членам  їх  сімей,  що  проживають  разом  з  ними

50 %  знижка  плати  за  

використану  електроенергію  

ст. 6(4)  п. 5

  5.

Закон України "Про 

соціальний захист дітей 

війни" від 18.11.2004 р. N 

2195-IV  із змінами і 

доповненнями

Дітям війни (особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення 

Другої світової війни, 2 вересня 1945 року, було менше 18 років ст. 5 

25% знижка плати за 

використану електроенергію

В межах норм, без 

урахування членів 

сім'ї

Паспорт

  6.

Закон  України  "Про 

реабілітацію жертв репресій 

комуністичного 

тоталітарного режиму 1917 - 

1991 років

" від 17.04.91 р. № 962-ХІІ

Репресовані осіби та особи, які потерпіли від репресій комуністичного 

тоталітарного режиму 1917 - 1991 років

 згідно  ст. 1  Закону

50 %  знижка  плати  за  

використану  електроенергію  

ст. 6

В межах норм. 

Постанова КМУ від 

06.08.14р. № 409

Посвідчення

4.

Закон  України  "Про  жертви 

нацистських переслідувань" 

23.03.2000 р. № 1584-ІІІ

В межах норм.  

Постанова КМУ від 

06.08.14р. № 409

Посвідчення Пільги надаються за умови, що 

середньомісячний сукупний 

дохід сім’ї пільговика в 

розрахунку на одну особу за 

попередні шість місяців не 

перевищує величини доходу, 

який дає право на податкову 

соціальну пільгу.



Особи,  які  постраждали  від  Чорнобильської  катастрофи: категорія 1- ст. 20 п. 

11;  категорія 2- ст. 21 п. 1. та  членам  їх  сімей

50%  знижка  плати  за  

використану  електроенергію  

В межах норм. 

Постанова КМУ від 

06.08.14р. № 409

Посвідчення

Дружина ( чоловік) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана 

з  Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей 

померлих громадян ст. 22  п. 15

50%  знижка  плати  за  

використану  електроенергію  

В межах норм. 

Постанова КМУ від 

06.08.14р. № 409

Посвідчення

Пільги надаються за умови, що 

середньомісячний сукупний 

дохід сім’ї пільговика в 

розрахунку на одну особу за 

попередні шість місяців не 

перевищує величини доходу, 

який дає право на податкову 

соціальну пільгу.

   8.

Закон  України  "Про статус  

ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх 

справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких 

інших осіб та їх соц. захист"  

24.03.98 р.  № 203/98-ВР із 

змінами і доповненнями

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ,  ветерани 

Національної поліції, ветерани податкової міліції; ветеранам державної 

пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби 

України; ветеранам служби цивільного захисту, ветерани Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України  і членам їх сімей, які 

проживають разом з ними ст. 6  п. 6;         вдови (вдівці) померлих (загиблих) 

ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції,  ветеранів податкової міліції, ветеранів державної 

пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби; 

ветеранів служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей, які перебувають на їх 

утриманні, ст. 7

50 %  знижка  плати  за  

використану електроенергію   

ст. 6

В межах норм. 

Постанова КМУ від 

06.08.14р. № 409

Посвідчення

   9.

Закон  України   "Про  

соціальний  і правовий  

захист  військовослужбовців  

та  членів  їх  сімей"  

20.12.1991 р. № 2011-ХІІ

Звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час 

проходження військової служби, батькам  та  членам  сімей   

військовослужбовців,  які  загинули,  померли  або  пропали безвісти під час 

проходження військової  служби. 

50 % знижка плати за 

використану електроенергію 

ст. 12   п. 5

В межах норм. 

Постанова КМУ від 

06.08.14р. № 409

Посвідчення

  10.

Закон  України  "Про  

Службу  безпеки  України"  

25.03.1992р.  № 2229-ХІІ із 

змінами і доповненнями

Військовослужбовці  Служби  безпеки України звільнені зі служби за віком, 

хворобою або вислугою років  ст. 27

50%  знижка  плати  за 

використану електроенергію  

В межах норм. 

Постанова КМУ від 

06.08.14р. № 409

Посвідчення

11.

Кодекс цивільного захисту 

України, від 02.10.2012р. № 

5403-VІ

Особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за 

вислугою років, та які сталиособами з інвалідністю

 під час виконання службових обов'язків та членам їхніх сімей ст. 120.     

Батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби 

цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час 

виконання службових обов'язків ст.120

50%  знижка  плати  за 

використану електроенергію  

В межах норм.  

Постанова КМУ від 

06.08.14р. № 409

Посвідчення

Пільги надаються за умови, що 

середньомісячний сукупний 

дохід сім’ї пільговика в 

розрахунку на одну особу за 

попередні шість місяців не 

перевищує величини доходу, 

який дає право на податкову 

соціальну пільгу.

7.

Закон  України  "Про  статус  

і  соціальний  захист  

громадян  які  постраждали  

внаслідок  Чорнобильської  

катастрофи"  28.02.1991 р. № 

796-ХП із змінами і 

доповненнями



12.

Закон України "Про 

Державну службу 

спеціального зв'язку та 

захисту інформації України" 

від 23.02.2006 р. № 3475-ІV 

Батькам та членам сімей військовослужбовців Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), або пропали 

безвісти під час проходження військової служби ст. 18 

50%  знижка  плати  за 

використану електроенергію 

В межах норм. 

Постанова КМУ від 

06.08.14р. № 409

Посвідчення

13.

Основи законодовства 

України про охорону здоров'я  

від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ

Медичні та фармацевтичні працівники, які проживають і працюють в сільській 

місцевості та селищах міського типу

100 % знижка плати за 

використану електроенергію 

ст. 77

14.
Закон України "Про освіту" 

від 05.09.2017р. №2145-VIІІ

Педагогічні працівники, які працюють у сільській місцевості і селищах міського 

типу

100 % знижка плати за 

використану електроенергію 

ст. 57

15.

Закон України "Про 

культуру" від 14.12.2010р. № 

2778-VI

Працівникам закладів культури, які працюють у сільській місцевості, селищах 

міського типу

100 % знижка плати за 

використану електроенергію 

ст. 29

16.

Закон України,  "Про 

бібліотеки і бібліотечну 

справу" від 27.01.1995, № 

32/95-ВР 

Працівникам бібліотек, які працюють у сільській місцевості та селищах 

міського типу

100 % знижка плати за 

використану електроенергію 

ст. 30

18.

Основи законодовства України 

про охорону здоров'я  від 

19.11.1992 р. № 2801-ХІІ; "Про 

освіту" від 23.05.1991 р. №1060-

ХІІ; "Про культуру" від 

14.12.2010 р. № 2778-VI; "Про 

бібліотеки і бібліотечну 

справу"від 27.01.1995, № 32/95-

ВР; "Про захист рослин"від 

14.10.1998,  № 180-XIV 

Пенсіонери, які раніше працювали у сільській місцевості та селищах міського 

типу медичними та фармацевтичними працівниками і проживають у цих 

населених пунктах, а також пенсіонери, які раніше працювали педагогічними 

працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, пенсіонери 

працівники закладів культури, які раніше працювали у сільській місцевості та 

селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали у 

бібліотеках у цих населених пунктах і проживають у них, пенсіонери, які 

працювали у сфері захисту рослин у сільській місцевості і проживають там. 

100 % знижка плати за 

використану електроенергію

на освітлення в 

межах 30 кВт*год. 

на місяць, на 

опалення якщо 

будинки обладнані 

електроопалювальни

ми установками, в 

опалювальний 

період до норми на 

опалення додається 

30 кВт.год на 

освітлення в місяць в 

межах норм 

Довідка

Пільги надаються за умови, що 

середньомісячний сукупний 

дохід сім’ї пільговика в 

розрахунку на одну особу за 

попередні шість місяців не 

перевищує величини доходу, 

який дає право на податкову 

соціальну пільгу.

Сума згідно реєстру 

(на освітлення в 

межах 30 кВт*год. 

на місяць, на 

опалення якщо 

будинки обладнані 

електроопалювальни

ми установками, в 

опалювальний 

період до норми на 

опалення додається 

30 кВт.год на 

освітлення в місяць) 

в межах норм 

Постанова КМУ від 

06.08.14р. № 409 

Реєстр

якщо розмір наданих пільг у 

грошовому еквіваленті разом із 

середньомісячним сукупним 

доходом працівника за 

попередні шість місяців не 

перевищує величини доходу, 

який дає право на податкову 

соціальну пільгу, у порядку, 

визначеному КМУ



багатодітна сім'я, що складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та 

більше дітей;                                                                                                                    

З 01.01.12 р. до складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які 

навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-

технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, 

але не довше ніж до досягнення ними 23 років. 

Посвідчення

дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, 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      

угода про 

організацю 

діяльності 

дитячого 

будинку 

сімейного типу 

між батьками-

вихователями та 

органом, який 

прийняв рішення 

про його 

створення; 

договір про 

влаштування 

дітей на 

виховання та 

спільне 

 20.

Розпорядження Голови 

Житомирської обласної 

державної адміністрації № 275 

від 23.04.2001 р. "Про надання 

пільг інвалідам по зору"

Інваліди по зору І - ІІ групи та члени їх сімей: дружина (чоловік) і неповнолітні 

діти (до 18 років), діти, які є інвалідами з дитинства та неповнолітні діти - 

сироти, які залишилися без піклування обох батьків і знаходяться на утриманні 

осіб, що мають право на пільги                                                                                    

(за рішенням районної державної адміністрації)

50 % знижка плати за 

використану електроенергію 

В межах норм.  

Постанова КМУ від 

06.08.14р. № 409

Посвідчення

2. Установити що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг на 2018 рік належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які 

визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не 

перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа , яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним (частина 

п’ята ст. 51 Бюджетного кодексу України, № 2456-VI від 08 липня 2010 року ).

1. Соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги, встановлюються постановою Кабінету Міністрів 

України від 06.08.2014р. № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування". 

19.

Закон України " Про охорону 

дитинства" від 26.04.2001р. 

№2402-ІІІ із змінами та 

доповненнями 

50 % знижка плати за 

використану електроенергію 

ст.13

В межах норм.  

Постанова КМУ від 

06.08.14р. № 409

Примітка: 

Пільги надаються за умови, що 

середньомісячний сукупний 

дохід сім’ї пільговика в 

розрахунку на одну особу за 

попередні шість місяців не 

перевищує величини доходу, 

який дає право на податкову 

соціальну пільгу.


