
ПІЛЬГИ НА ВСТАНОВЛЕННЯ 
СТАЦІОНАРНИХ ТЕЛЕФОНІВ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЮРИДИЧНА СОТНЯ»



Пільги на встановлення стаціонарних телефонів
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» ст.12(п.19), ст.13(п.10), ст.15(п.20)

Учасники бойових дій
знижка на основні роботи 
-20%; знижка на додаткові 

роботи-50% + -50% від 
затверджених тарифів на 

користування

Особи з інвалідністю 
внаслідок війни

100% знижки на встановлення 
стаціонарних телефонів +/-50% 

від затверджених тарифів на 
користування

Члени сімей загиблих
 знижка на основні роботи 
-20%; знижка на додаткові 

роботи-50% + -50% від 
затверджених тарифів на 

користування

Документи для 
оформлення пільги:

  Оригінал та копія ветеранського посвідчення
  Оригінал та копія паспорта
  Оригінал та копія ідентифікаційного номера
  Оригінал і копії квитанцій про сплату рахунків (всі що є)

Пакет документів потрібно
підготувати у двох екземплярах:
1. Для управління соцзахисту 
населення
2. Для постачальника послуг

При оформленні пільги за фактичним місцем проживання, потрібно надати 
документальне підтвердження того, що таку пільгу за місцем реєстрації особа не 
реалізувала. 
Відповідну довідку можна отримати в управлінні соціального захисту населення 
за місцем реєстрації, в тому числі надіславши їм письмове звернення 
рекомендованим листом з повідомленням

УВАГА!

УВАГА!

Надавач послуг
робить відмітку
в договорі 
про надання послуг

Оплата послуг зв’язку за пільговими 
тарифами здійснюється з моменту 
перейменування абонента на 
особу, яка має право на пільги та 
переукладання договору

В разі оформлення пільги 
за фактичним місцем 
проживання, подається 
довідка про ненадання пільги 
за місцем реєстрації

Як скористатися пільгою членам сім’ї 

Особа, яка має право 
на пільгу може скласти 

довіреність на дружину чи 
іншого уповноваженого 

члена сім’ї. 

Для оформлення пільг 
нотаріально посвідчувати 

довіреність не вимагається. 
Проте, якщо маєте можливість 

оформити нотаріальну 
довіреність – це допоможе 

уникнути зайвих питань. 

Зверніть увагу, що 
довіреність вважається 

належним чином завіреною, 
якщо на ній стоїть підпис 

командира військової 
частини, де Ви служите. 

В разі, якщо Ви не можете 
оформити пільгу, через те, 

що перебуваєте на лікуванні 
в госпіталі, довіреність має 

право посвідчити начальник 
лікувального закладу.


