
Пiльги учасникам АТО

УкраiЪське законодавство мiстить чимшIо aKTiB, якими в рiзнiй Mipi

передбЙно ,,iльги для учасникiв бойових дiй. Нещодавно президент пiдписав

змiни до закону "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii iх солiального захистуll,

вiдповiдно до яких вiйськових, якi беруть у{асть в дто, прирiвняли 4о

учасникiв бойових дiй. Вiдповiдно до цього закону, )лIасниками бойових дiй

визнаютЬся вiйськовослryжбовцi, "якi захищали незалежнiстъ, cyBepeHiTeт та

територiальну цiлiснiстi Уlгаrн1, брали ylacтb в дто, забезпеченнi iT

проведення, а також працtвникiв пiдприемств, установ, органiзацiй, якi

зал)чались до участi в антитерористичнiй операцii, у порядку, встановленому

законодавством".

Отже, тепер вони мають право на пiльги, передбаченi для уrасникiв

бойових дiй. Що ц. ." пiлъги? Ifентральне мiсце серед нормативних aKTiB щодо

пiльг для уIасникiв бойових дiй ,uйru. той самий закон "Про стаryс BeTepaHiB

вiйни, гарЪнтiТ ix соцiального захисry", про який йшлося вище, KpiM того, це

питання регулюсться законами "про полiпшення матерiа-гlьЕого становища

учасникiв бойових дiй та iнвалiдiв вiйни", "про соцiалъний i правовий захист

uiй.u*оuослужбовцiв та членiв Тх сiмей" та iншими нормативними €жтами,

Вiдповiдно до ст. 5 зУ "Про стаryс BeTepaHiB вiйни, гарантii iх

соцiального захисry", учасниками бойових дiй с особи, якi брали )п{астъ у

виконаннi бойових завдань по захисту Батькiвщини у складi вiйсъкових

пiдроздiлiв, з'еднань, об'сднань Bcix видiв i ролiв вiйськ Збройних Сип дiючоi

uрйiт (фrrоrу), у партизанських загонах i пiдпiллi та iнших формуванн,tх як у

воснний, так i у мфниИ час. Безпосередньо перелiк пiльг, що rrередбаченiдля

учасникlв 0оиових дiй, вказаний у ст. 12 зУ "Про статус ветеранlв вlини,

гарантiiikсоцiалЬноГоЗахистlz''.отже,УЧасникаМбойовихДiйнадаютъсятакi
пiльги: 

ятне ппепжання КИх засобiв, iмунобiологiчних1) безплатне одержання лlкlв, лlкарсь]

препаратiв та виробiв медичного призначення за рецептами лlкарв;
^ 

2) rr.р,,,о.rЪргове безплатне зубопротезування (за винятком протезуванIUI з

дорогоцiНнlтх металiв); 
Iення санаторн iкуванням абоЗ)безоплатнезабезпеченнясанаТорно-кУрорТЕиМл]

одержання компенсацii BapTocTi самостiйного санаторно-курортного лlкуванIrя,

Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацii BapTocTi

самостiйного санаторно.курортного лlкування визначаютъся Кабiнетом

MiHicTpiB Украiни;
4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата)

в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр ,"l-i::_i
площi житла на кожну особУ, яка постiйно проживас у житJIовому примlщенн1

(булинку) i мас право на знижку пJIати, та додатково 10,5 кв. метра на сiм'ю);

5) 75-процентна знижка плати за користування



комунальними послугами (газом, електроенергiею та iншими послугами)та скрапленим балонним газом для побуrоu"* потреб в межах середнiх нормспоживання.

площа житлa на яку надасться знижка, при розрахунках плати заопuLпеннЯ становитЬ 2\ кв. метР опалюваJIьноi плЬщi на кожну особу, якапостiйно прожива€ у житловому примiщеннi (будинку) i мае право на знижкуплати, та додатково 10,5 кв, метр_а на сiм'ю. .Щля сiмей, що сzuIадаються лише знепрацездатних осiб, надаеться 75-процентна знижка за користування гztзом дляОПаЛЮВаННЯ ЖИТЛа На ПОДВiЙНИЙ РОЗМiР НОРмативноТ оп€tпюваJIьноi площi (42 кв.метри на кожцу особу, яка мае право на знижку плати, та2I кв. метр на сiм'ю);

6) 75-процентна знижка BapTocTi пzUIива, в тому числi рiдкого, в меж€lхнорм' встановлених для .,родажу населенню, для осiб, 
"ni проживають убудинках, що не маютъ центраJIьного опалення:

7) безплатний проТзд yciMa видами мiського пасажирського транспорту,автомобiльним транспортом загztJIьного користування в сiльськiй мiсцевостi, атако}к за,liiзничним i водним транспортом примiського спол)чення таавтобусами примiських i мiжмiських маршрутiв, у тому числi внутрiрайонних,BHyTpi- та мiжобласних незаJIежно вiд вiдстанi та мiсця rро*""u"t 
";8) користування при виходi на пенсiю (незалежно вiд часу виходу напенсiю) чи змiнi мiсця роботи полiклiнiками та госпiтаJIями, до яких вони булиприкрiпленi за попереднiм мiсцем роботи;9) щорiчне медичне обсiех<ення i диспансеризацiя iз зчlJI}ченнямнеобхiдних спецiалiстiв ;

1 0) першочергове обслуговування в лiкувально-профiлактичних закJIадах,аптеках та першочергова госпiталiзацiя;
11) виплата допомоги по тимчасовiй непрацездатностi в розмiрi 100процентiВ середньОТ заробiтНоi плати незаJIежно вiд "*у роОоr";12) використання черговот щорiчнот вiдпустки у зручний для них час, атакож одержання додатковоi вiдпустки без збереження заробiтноi плат" arponb,n

до двох тижнiв на piK;
1з) переважне право на заJIиrтrення на роботi при скороченнi чисельностiчи штату працiвникiв у зв'язку iз змiнам, u ор.u.riзацii'""роd""цтва i працi та напрацевлаштування у разi лiквiдацii пiдприемства, установи, органiзацiii

14) першочергове забезпечення жилою площею осiб, якi потребуютъполiпшення житлових умов, та першочергове вiдведення земелъних дiлянок дляiндивiдуального житлового фдiвництва, садiвництва i городництва,першочерговий ремонт жилих будинкiв i квартир цих осiб та забезпечення ixп€Lливом, Учасники бойових дiй, якi дiстали .rорuпr."пrя, контузiю або калiцтвопiд час участi в бойових дiях чи при 
"rno"u"rri 

обов'язкi" 
"iй""повоТ 

служби,забезпечуються жилою площею, у тому числi за рахунок жилоt площi, щопередаеться мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчоi влади,пiдприемствами, устаIIовами та органiзацйr" у розпорядження мiсцевих рад тадер}кавних адмiнiстрацiй, - протягом двох poni" з дня взяття на квартирнийоблiк.



15) одержання позики на будiвництво, реконструкцiю або капiтальний
ремонт жилих будинкiв i подвiрних булiвель, при€днання ix до iнженерних
мереж, комунiкацiй, а також позики на будiвництво або придбання дчоrrr"будинкiв i благоустрiй садових дiлянок з погашенням iT протягом 10 poKiB
ПОЧИНаЮЧИ З П'ЯТОГО РОКУ ПiСЛЯ закiнчення будiвництва. 

^З*rruчa"i 
позики

надаютъся у порядку, який визначаеться Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи;
16) першочергове право на вступ до житлово-будiвелъних (житлових)

кооперативiв, кооперативiв по будiвництву та експлуатацii колективних гаражiв,стоянок для транспортних засобiв та . ik технiчне обслуговування, досадiвницъких товариств, на придбання матерiалiв для irд""iду*i"о.о
будiвництва i садових будинкiв;

17) безплатний проiЪд один раз ца два роки (rуди i назад) залiзничним,
водним, повiтряним або мiжмiським автомобiльним транспортом, незапежно вiд
наявностi залiзничцого сполучення, або проiЪд один раз на piK (туди i назад)
вкЕIзаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

18) зi сплати податкiв, зборiв, мита та iнших платежiв до бюджету
вiдповiдно до податкового та митного законодавства;

19) позачергове користування BciMa послугами зв'язку та позачергове
встановлення на пiльгових умовах квартирних телефонiв (оплата у розмфi 20
процентiв вiд тарифiв BapTocTi основних та 50 процентiв - додаткови* poOir;.
Абонементна плата за користування телефоном встановлюеться у розмiрi 5Ь
процентiв вiд затверджених тарифiв;

20) першочергове обслуговування пiдприемствами, установами та
органiзацiями служби побуту, громадського харчування, житлово-комун€Lльного
господарства, мiжмiського транспорту;

21) позачергове влаштування до закладiв соцiального захисту населення, а
також на обслуговування службами соцiалъного захисту населення вдома. У
разl неможливостi здiйснення такого обслуговування закладами соцiального
захисту населення вiдшкодовуються витрати, пов'язанi з доглядом за цимветераном вiйни, в порядку i розмiрах, встановлених чинним законодавством;
22) учасникам бойових дiй на територiт iнших держав нада€ться право на
позаконкурсний вступ до вищих навчаJIьних закладiв та переважне право на
вступ ло професiйно-технiчних навчальних закладiв i на курси для одержання
вiдповiдних професiй. Пiльги щодо плати за житло, комун€Lльнi послуги та
пЕLпиво, передбаченi пунктами 4-6 цiсТ cTaTTi, надаютъся учасникам бойових дiй
та членам ikHix сiмей, що проживають рztзом з ними, незаJIежно вiд виду житла
чи форми власностi на нього. Площа }китла, на яку нараховуеться 75-прьцентна
знижка плати, передбачена пунктами 4 i 5 частини першоi цiеi' cTaTTi,
визначасться в максимrL,Iьно можливому розмiрi в межах загалъноТ плошi
х(итловоГо примiЩеннЯ (будинкУ) згiдно з нормами користування (споживання),
встановленимИ цимИ пунктами, незаJIежно вiд наявностi в складi ciM'i осiб, якi
не мають права на знижку плати. Якщо в складi сiм'I е особи, якi мають право на
знижку плати в розмiрi, меншому нiж 75 процентiв, спочатку обчислюъться в
максима,пьно можливому розмiрi 75-процентна вiдповiдна знижка плати.
учасникам бойових дiй пенсii або щомiсячне довiчне грошове утриманн " oi
державна соцiальна допомога, що виплачуетъся замiсть пънсii, пiдвищуються в



розмiрi 25 процентiв прожиткового MiHiMyMy для осiб, якi втратили
працездатнiсть.

KpiM того, статтеЮ |7 -1 зУ "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ ik
СОЦiаЛЬНОГО ЗаХИСТУ" ПеРеДбаЧено щорiчну виплату разовоi грошовоi допомоги
ДО 5 ТРаВНЯ. iТ РОЗМiР ВИЗначаеться Кабiнетом MiHicTpiB u пл.*u* бюджетних
призначень, встановлених законом tIро держбюджет. При цьому сума разовоТгрошовоi допомоги, що належала особi згiдно з цим законом i за-гtишилася не
одержаною У зв'язкУ з iT смертю, не включаетъся до складу спадщини i
виплачуетъся батькам, чоловiку (дружинi), дiтям особи, якiЙ передбачена
виплата разовоТ грошовоi допомоги, або родичам, що проживали р€Lзом з нею.

Статтею 1 зУ "Про полiпшення матерiального становища учасникiвбойових дiй та iнвалiдiв вiйни", починаючи з 1 травня 2004 РокУ, встановлено
виплату щомiсячноi виплати r{iльовоi грошовоi до.rоrоi" на прожиття
учасникам бойових дiй у розмiрi 40 гривень, нез€Llrежно вiд розмiру пЪнсiй та
надбавок, пiдвищень, додатковот пенсiт, цiльовоi грошовоI до.rъrо." та пенсii за
особливi заслуги перед Укратною. Читайте також]

Статтею 8 зУ "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та
членiВ iX сiмей" передбачено' щО чаС проходженнЯ вiйськовОСrцrжбовцями
вiйськовот служби в особливий перiод, ,n i оголошуетъся вiдповiдно до закону
"ПрО оборонУ УкраiЪи", зарахоВуетъся до ikHboT вислуги poKiB, стажу роботи,стажу роботи за спецiальнiстю, а також до стажу державнот служби на
пiльгових умовах у порядку, який визначаеться урядом. KpiM того, стаття l8того ж закону мiститъ положення, згiдно з яким членам сiмей
вiйськовослужбовцiв, якi проходять вiйськову слryrкбу в особливий перiод,
гарантуеться виплата грошового забезпечення цих вiйськовослужбовцiв у разiнеможливостi ними його отримаЁня пiд час участi у бойових дiях та операцiях.у такому разi виплата грошового забезпечення здiйснюеться членам сiмей
вiйськовослужбовцiв, зазначеним у пунктi б cTaTTi 9 цього закону.

Вiдповiдно до п. З прикiнцевих положень ЗУ "Про .u.й"rrообов'язкове
державне пенсiйне страхування", вiйськовослужбовцi, особи началъницького i
рядовогО складУ органiВ внутрiшНiх справ, якi бра_гrи участь у бойових дiях ...
мають право на призначення достроковоТ пенсiТ за BiKoM пiсля досягненнrI
чоловiками 55 poKiB, жiнками - 50 poKiB та за наявностi страхового стажу не
менше 25 poKiB для чолОвiкiв i не менше 2О poKiB Й жiнок. Згiдно з
постановою KIVIY "Про встановлення щомiсячноТ державноТ адресноТ допомоги
до пенсiТ iнвалiдаМ вiйнИ та учасникам бойових дiй" Ъiд zB n".rt 

" 
2010 р. N б56,

встановлено, що з 1 сiчня 2012 р. iнвалiдам вiйни та учасникам бойових дiй, уяких щомiсячний розмiр пенсiйних виплат (з урахуванням надбавок, пiдвищенi,
додаткових пенсiй, цiльовот грошовоi допомоги, Сум iндексацiт та iнших доплат
до пенсiй, встановлених законодавством, kpiM пенсiй за особливi заслуги перед
УкраiЪою) не досягас в ... учасникiв бойових дiй - 165 вiдсоткiв, виплачусться
щомiсячна державна адресна допомога до пенсiт у cyMi, що не вистачае до
зчLзначених

розмiрiв.


