
 

ВІДДІЛ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ 

 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО МАТИ ПРИ СОБІ ДЛЯ 

ОФОРМЛЕННЯ ПІЛЬГ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

(оригінали та копії) 
 

1 Паспорт громадянина України 

2 Витяг з Єдиного державного реєстру щодо реєстрації місця проживання або довідка 

про реєстрацію місця проживання особи (у разі надання паспорту у форматі ІD-

картки) 

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

4 Пільгове посвідчення або довідка, які дають право на пільги згідно чинного 

законодавства 

5 Квитанції для сплати житлово-комунальних послуг, які надходять від комунальних 

підприємств на адресу по якій будуть оформлюватися пільги  - необхідні для 

заповнення даних про особові рахунки (бажано за останній місяць) 

6 Документ в якому зазначено площу помешкання – технічний паспорт (загальна та 

опалювальна площа будинку\квартири) 

7 Довідка про зняття з обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, 

які мають право на пільги за попереднім місцем зареєстрованого проживання (в 

якій обов’язково повинно бути зазначено по який включно місяць були нараховані 

пільги) 

8 Інші посвідчення або довідки, які дають право на отримання інших пільг: пенсійне 

посвідчення, посвідчення «Ветеран праці», довідка про інвалідність (МСЕК), інші 

9 Банківські реквізити, для отримання пільг в грошовій готівковій формі  

10 Для учасників АТО\ООС копію довідки про безпосередню участь в зоні АТО\ООС – 

для соціальних виплат та банківські реквізити, для отримання соціальних виплат 

11 Для учасників війни, багатодітних сімей, дітей війни – декларація про доходи 

пільговика (за попередні 6 місяців перед місяцем звернення) з довідками про 

наявні доходи (окрім пільговиків, які отримують лише пенсію, інформацію про 

розмір якої УСЗН отримують самостійно, шляхом електронного обміну з 

Пенсійним фондом України) заповнюється під час прийому або Ви можете її 

самостійно завантажити в розділі ПІЛЬГИ на офіційному сайті управління   

upszno.zp.ua 

12 Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру 

осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг – заповнюється під час прийому або Ви можете її самостійно 

завантажити в розділі ПІЛЬГИ на офіційному сайті управління   upszno.zp.ua                           

13 Для оформлення пільг за фактичним місцем проживання – будь-який офіційний 

документ, що підтверджує фактичне місце проживання, а саме: довідка про взяття 

на облік внутрішньо переміщеної особи за відповідною адресою; документ, що 

засвідчує право на власність на відповідне житло; документ, що засвідчує право 

користування житлом (договір найму\піднайму\оренди тощо), укладений між 

фізичними особами (за умови його реєстрації або нотаріального посвідчення) чи 

між юридичної і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в 

гуртожитку; довідка з житлової організації, яка обслуговує відповідне житло; акт 

обстеження умов проживання.  

Документ має бути складений, виданий чи посвідчений особою, яка 

уповноважена на це відповідно до закону, та мати форму і реквізити, передбачені 

відповідним нормативно-правовим актом. 
 

 



 

продовження 
 

! 

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. 
 

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 та непрацездатних 

батьків, для дітей до 14 років – свідоцтво про народження, для дітей старше 

14 років – паспорт у форматі ІD-картки  

3 Витяг з Єдиного державного реєстру щодо реєстрації місця проживання або 

довідка про реєстрацію місця проживання особи (у разі надання паспорту у 

форматі ІD-картки) 

4 Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків членів сім’ї 

пільговика  

5 Пільгове посвідчення або довідка, які дають право на пільги згідно чинного 

законодавства членів сім’ї пільговика 

6 Пенсійне посвідчення  - для непрацездатних батьків 
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При оформленні пільг у грошовій безготівковій формі 
необхідно надати номер мобільного номеру телефону пільговика, для 

подальшого отримання SMS від АТ «Ощадбанк» 

(у SMS-повідомленні зазначаються: розмір нарахованої пільги, дані про 

наявний залишок та суми по кожному виду послуг, які необхідно 

доплатити) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ви можете отримати консультацію спеціаліста: 

 


