
ВІДДІЛ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ 
 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ  

для оформлення пільг (без врахування доходів) 
 

1 Згода про включення в ЄДАРП, заповнюється під час прийому 

2 Паспорт громадянина України 

3 Копія витягу з Єдиного державного реєстру щодо реєстрації місця проживання 

або копія довідки про реєстрацію місця проживання особи (у разі надання 

копії паспорта у форматі ID-картки) 

4 Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків  

5 Пільгове посвідчення або довідка 

6 Квитанції для сплати житлово-комунальних послуг, за останній місяць (особові 

рахунки) 

7 Документ в якому зазначено площу помешкання (загальна та опалювальна 

площа будинку\квартири) 

8 Довідка про зняття з обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі 

осіб, які мають право на пільги за попереднім місцем зареєстрованого 

проживання, у зв’язку з оформленням пільг за новим місцем проживання               

(в якій обов’язково повинно бути зазначено по який місяць було нараховано 

пільги) 

9 Заповнена заява на отримання пільг в грошовій готівковій формі (бланк заяви 

№ 9 або в період з 01 по 15 травня та з 01 по 15 жовтня – бланк № 11) з 

копією банківських реквізитів поточного рахунку 

10  Інші пільгові посвідчення, пенсійне посвідчення, довідка про інвалідність 

(МСЕК) 

11 Для учасників АТО – копію довідки про безпосередню участь в зоні АТО – для 

соціальних виплат) 
 

 

 

 
 

! 

Пільги також розповсюджуються на членів сім’ї пільговика, котрі 

мешкають разом з пільговиком, а саме: 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. 
 

 

Додаткові документи на членів сім’ї пільговика: 
1 Свідоцтво про шлюб – для дружини\чоловіка;  

свідоцтво про народження пільговика – для непрацездатних батьків; 

2 Паспорт громадянина України – для дружини\чоловіка  

3 Копія витягу з Єдиного державного реєстру щодо реєстрації місця проживання 

або копія довідки про реєстрацію місця проживання особи (у разі надання 

копії паспорта у форматі ID-картки) дружини\чоловіка 



4 Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків 

дружини\чоловіка  

5 Пенсійне посвідчення дружини\чоловіка (при наявності); 

6 Для дітей до 18 років – свідоцтво про народження або паспорт, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків 

7 Для  непрацездатних батьків - паспорт, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків; пенсійне посвідчення; при наявності – пільгові посвідчення; 
 

 

! 
При отриманні пільг в грошовій безготівковій формі потрібен 

номер мобільного телефону пільговика, для подальшого 

отримання SMS від  АТ “Ощадбанк» 

 (у SMS-повідомленні зазначаються дані про наявний залишок 

платежу за кожним видом послуг та перелік послуг) 

 
 

 

Ви можете отримати консультацію спеціаліста: 

 
 

 


