
Категорії громадян, що мають право на пільгу з вивезення ТПВ, станом на 01.01.2020р. 

 

КФК 201 Учасник бойових дій  100% Пільгове посвідчення, паспорт 

(1,2,11 стр.), ідентифікаційний 

код, св-во про одруження, св-во 

про народження неповнолітніх 

дітей 

Учасник бойових дій 75% 

Учасник війни 50% 

Інвалід війни (1,2,3 груп) 100% 

Член сім’ї померлого (загиблого) або сім’я 

померлого   

50% 

Особа з особливими заслугами перед 

Батьківщиною 

100%  

Пільгове посвідчення, паспорт 

(1,2,11 стр.), ідентифікаційний 

код, св-во про одруження 
Вдова особи з особливими трудовими 

заслугами 

100% 

Особи з особливими трудовими заслугами 100% 

Реабілітовані 50% Пільгове посвідчення, паспорт 

(1,2,11 стр.), ідентифікаційний 

код 

Жертви нацистських переслідувань Ст. 6.1 75%  

Пільгове посвідчення, паспорт 

(1,2,11 стр.), ідентифікаційний 

код, св-во про одруження 

Жертви нацистських переслідувань                  

Ст. 6.2 (1,2 групи) 

100% 

Жертви нацистських переслідувань Ст. 6.3 50% 

Жертви нацистських переслідувань Ст. 6.4 50% 

Діти війни 25% Пільгове посвідчення, паспорт 

(1,2,11 стр.), ідентифікаційний 

код 

 

КФК 204 Ветеран військової служби 50% 

Пільгове посвідчення, паспорт 

(1,2,11 стр.), ідентифікаційний 

код, св-во про одруження, св-во 

про народження неповнолітніх 

дітей 

Вдова (вдівець) ветерана військової служби 50% 

Ветеран органів внутрішніх справ 50% 

Вдова (вдівець) ветерана органів внутрішніх 

справ 

50% 

Інвалід військової служби 50% 

Ветеран державної кримін.-вик. служби 50% 



КФК 204 Військовослужбовець, який став інвалідом 

під час проходження військової служби 

50% Пільгове посвідчення, паспорт 

(1,2,11 стр.), ідентифікаційний 

код, св-во про одруження, св-во 

про народження неповнолітніх 

дітей, пенсійне посвідчення 

непрацездатних батьків 

Батьки та члени сімей службовців, які 

загинули під час проходження військової 

служби 

50% 

Працівник цивільного захисту 50% Пільгове посвідчення, паспорт 

(1,2,11 стр.), ідентифікаційний 

код, св-во про одруження 

СБУ на пенсії 50% Пільгове посвідчення, паспорт 

(1,2,11 стр.), ідентифікаційний 

код, св-во про одруження, св-во 

про народження неповнолітніх 

дітей, пенсійне посвідчення 

непрацездатних батьків 

 

КФК 207 Ліквідатор аварії на ЧАЕС 1 категорії 50% Пільгове посвідчення, паспорт 

(1,2,11 стр.), ідентифікаційний 

код, св-во про одруження, св-во 

про народження неповнолітніх 

дітей 

Ліквідатор аварії на ЧАЕС 2 категорії 50% 

Дружина померлого ліквідатора аварії    на 

ЧАЕС  

50% 

Діти-інваліди (ЧАЕС) 50% 

 

КФК 215 Багатодітні сім’ї  50% Паспорт батьків (1,2,11 стр.), св-

во про шлюб або його розірвання, 

св-во про народження 

неповнолітніх дітей, пільгове 

посвідчення батьків та дітей, 

ідентифікаційні коди, довідка про 

склад сім’ї  

 


