
ПІЛЬГИ НА ПРОЇЗД

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЮРИДИЧНА СОТНЯ»



2

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантї  
їх соціального захисту»

Пільги на проїзд

7 травня 2017 року набув чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському 
транспорті», прийнятий 17 січня 2017 року №1812-VІІІ. Закон передбачає введення єдиного 
електронного квитка для оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.
На даний момент над впровадженням електронного квитка працюють такі міста як Київ, Львів, 
Дніпро, Вінниця, Миколаїв та Ужгород. Порядок отримання електронного квитка визначається 
органами місцевого самоврядування.

Зазначені пільгові категорії громадян можуть отримати електронний квиток без-
коштовно. Право на безкоштовний проїзд за ними зберігається.

Для отримання детальної інформації звертайтесь в органи місцевого самоврядування.

УВАГА!

БЕЗКОШТОВНИЙ
ПРОЇЗД

УБД
п.7,17 ст.12

Особа з інвалідністю
п.7, 21 ст.13

Супроводжуючий
Особи з інвалідністю І гр.

Всіма видами міського 
пасажирського 
транспорту

+ + +

Автомобільним 
транспортом загального 
користування в 
сільській місцевості

+ + +

Міжміським 
залізничним, 
водним, повітряним 
або автомобільним 
транспортом

Туди і назад 1 раз
на 2 роки або
туди і назад
1 раз/рік з 50% 
знижкою

І і ІІ гр - туди
і назад 1 раз /рік
ІІІ гр - туди і назад  
1 раз/2роки
або туди і назад
1 раз/рік з 50% 
знижкою

Туди і назад 50% знижка 
1 раз/рік
З 1.10 по 15.05 – 50% 
знижки на необмежену 
кількість поїздок

Автобусами 
приміських і міжміських 
маршрутів, у тому 
числі внутрірайонних, 
внутрі- та міжобласних 
незалежно від відстані 
та місця проживання

+ + +
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Пільги на проїзд членів сімей загиблих
Закон України «Про соціальний та правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» ст. 14, п.4

Лише батьки військовослужбовців, які загинули 
мають право на безкоштовний проїзд всіма 

видами транспорту та на 50% відсотків 
знижки при користуванні міжміськими видами 

транспорту

Посвідчення УБД
особи з інвалідністю 

внаслідок війни 

Дружина, діти та інші члени сім’ї права на 
пільговий проїзд не мають, якщо інше не 

встановлено за рішенням органу місцевого 
самоврядування

Талони на проїзд
(видаються разом з 

посвідченням)

Підстави для отримання права на  
безкоштовний проїзд

Квиток

Згідно рішень органів місцевого самоврядування в деяких місцях безкоштовний 
проїзд може надаватися на підставі довідки про участь в АТО. Інформацію мож-
на отримати в місцевих адміністраціях.

УВАГА!
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Монетизація проїзду
Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального корис-
тування на міських та міжміських маршрутах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від  
14 березня 2018 року №197.

Отримати компенсацію можна через орган соціального захисту 
за місцем реєстрації особи. Якщо людина вже отримує пенсію чи 
соціальну виплату через орган соціального захисту, то кошти від 

монетизації проїзду автоматично будуть перераховані на її рахунок. Якщо 
не отримує жодних виплат – необхідно звернутися із заявою про 
отримання компенсації за проїзд до органу соціального захисту.

Мешканці областей, де не запроваджено монетизацію проїзду, можуть користуватися правом пільгового 
проїзду і в областях, де проїзд монетизовано. В такому разі необхідно буде придбати квиток, зазначити 
на ньому ПІБ водія чи іншої особи, що прийняла оплату; проставити підпис водія чи іншої особи, що 
прийняла оплату; штамп підприємства, що здійснює перевезення, а також зазначити дату поїздки, назву 
населеного пункту та звернутися до органу місцевого самоврядування за місцем проживання з заявою 
про відшкодування витрат на проїзд, до заяви додати квиток.

Якщо особі надане право безкоштовного проїзду за декількома законами, то компенсацію 
можна отримати лише за одним із них.

Розмір щомісячної готівкової виплати:*
•затверджується обласною державною адміністрацією
•формула обрахунку – середня вартість проїзду у міському комунальному транспорті на 

30 поїздок**
*УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни отримують додатково 20% від суми компенсації 
**орган місцевого самоврядування своїм рішенням може відшкодовувати вартість більше ніж 30 поїздок

Порядок поширюється на:
 3 учасників бойових дій відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»;
 3 осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни, відповідно до статті 13 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 3 ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної 

поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів 
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту, 
ветеранів Держспецзв’язку відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і 
деяких інших осіб та їх соціальний захист»;

 3 батьків військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час 
проходження військової служби, відповідно до статті 14 Закону України «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Ухвалення Окружним адміністративним судом міста Києва рішення від 24.12.2018 про 
визнання протиправною та нечинною постанову, що регламентує порядок виплати моне-
тизації стало підставою для призупинення процесу монетизації пільг на проїзд в Україні. 
На даний момент постанова чинна, проте не застосовується повною мірою.

УВАГА!

Орган місцевого самоврядування своїм рішенням може розширити перелік пільгових кате-
горій. Для отримання детальної інформації звертайтесь в орган місцевого самоврядування.

УВАГА!

Готівкові виплати 
здійснюються 
щомісяця до 20 числа.
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Квиток, а не посвідчення УБД, дає право на проїзд міжміським та приміським 
транспортом

Органи місцевого самоврядування не мають права скасовувати пільги на 
проїзд місцевими рішеннями, оскільки пільги на проїзд передбачені Законом 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", який має 
вищу юридичну силу.

Проїзд
у маршрутних 
таксі

Міський
пасажирський транспорт 

Безкоштовний проїзд надається на підставі 
посвідчення або електронного квитка. При 

вході в транспорт пред’явіть водію/контролеру 
посвідчення УБД /посвідчення особи з 

інвалідністю внаслідок війни.

Транспортний збір

Особи, що користуються пільгами 
звертаються у квиткову касу автостанції для 

внесення відповідної позначки до касової 
відомості та отримання квитка на пільговий 

проїзд.

Міжміський
та/або приміський транспорт

Особи, що користуються пільгами звертаються 
у квиткову касу автостанції для внесення 

відповідної позначки до касової відомості та 
отримання квитка на пільговий проїзд.

Залізничний, водний, повітряний
або міжміський автомобільний транспорт 

Квитки видаються в обмін на проїзні талони, 
які видаються разом з посвідченням УБД/

особи з інвалідністю внаслідок війни 
відповідними органами.

Маршрутки надають право безкоштовного проїзду в 
разі наявності договору з органами місцевого само-
врядування. В більшості випадків такі договори та до-
мовленості є.

Обмежень щодо кількості пільгових місць в транспорті чи протягом одного маршруту 
законодавством не передбачено

УВАГА!

УВАГА!
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ЗА КОДЕКСОМ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ
ПРАВОПОРУШЕННЯ (СТ. 133-1)

ЗА ЗАКОНОМ
«ПРО АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ» (СТ. 60)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА 
ТРАНСПОРТІ (УКРТРАНСБЕЗПЕКА)

ДІЇ У РАЗІ БЕЗПІДСТАВНОЇ
ВІДМОВИ У БЕЗКОШТОВНОМУ 
ПРОЇЗДІ

Відповідають:
 – водії транспортних засобів;
 – громадяни – суб'єкти підприємницької 

діяльності (пасажирські перевізники)

Відповідають:
- автомобільні перевізники.

Написати скаргу до територіального 
органу УКРТРАНСБЕЗПЕКИ, органів 
місцевого самуврядування 
(див. стр. 7)

Якщо Вам відмовляють у пільговому проїзді:
1. Уточніть назву та контактні дані перевізника, ПІБ водія. Запишіть номер транспортного 

засобу, дату, час та маршрут, на якому була отримана відмова. Інформація про 
перевізника, як правило, розміщена поруч з місцем водія;

2. Якщо бажаєте продовжити проїзд, оплатіть його вартість;
3. Зателефонуйте перевізнику і спокійно поясніть ситуацію, яка виникла з водієм. 

Корисна порада: в розмові зазначте, що плануєте звертатись до прокуратури та 
Укртрансбезпеки;

4. Якщо в телефонному порядку ситуація не вирішиться, напишіть заяву у трьох 
примірниках: Національна поліція України, Укртрансбезпека, орган місцевого 
самоврядування, де здійснюється маршрут. До заяви обов'язково додайте копію 
посвідчення УБД і копію проїзного квитка, якщо довелось його купити.

Розглядають справи про накладення штрафів

Сума штрафу:
вісім неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян

Сума штрафу:
десять неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян

ПОСВІДЧЕННЯ
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Зразок скарги

Державна служба України з безпеки на транспорті
 обласна державна адміністрація 

Підрозділ інфраструктури і туризму
Від 
Адреса
Тел.

Я, , захищав незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України під час проведення антитерористичної операції та отримав статус 
учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни (посвідчення №  від ).

 202_ року я мав намір здійснити поїздку до . З 
метою переїзду я намагався скористатися автобусом, що здійснює постійні перевезення за маршрутом 

 номер маршруту , державний номер автобусу, , перевізник 
 (код ЄДРПОУ ). Зайшовши до автобусу, я пред’явив документ, 

що підтверджує наявність пільги на безкоштовний проїзд – посвідчення учасника бойових дій/особи з 
інвалідністю внаслідок війни, однак водій  
(кондуктор  ) відмовили мені у наданні послуги з 
перевезення та у грубій формі наказавши залишити автобус. Таким чином, мені було відмовлено у наданні 
послуг з перевезення.

За вимогами Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасники 
бойових дій/інваліди війни мають право на безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського 
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також 
залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських 
маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця 
проживання.
За вимогами ст.37 Закону України «Про автомобільний транспорт» автомобільному перевізнику, який 
здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється 
відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом. Безпідставна відмова від 
пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із законом. 

Щодо підстав для відмови у перевезенні автобусами, статтею 40 Закону передбачено: водій автобуса 
має право не допускати до поїздки пасажира, який не має квитка, порушує громадський порядок у салоні 
автобуса, забруднює його, пасажирів або їх речі. Будь-яких дій, передбачених статтею 40 Закону я не 
вчиняв.
Пунктом 145 розділу VІ Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 
затверджених Постановою КМУ від 18 лютого 1997р. №176 (зі змінами і доповненнями) передбачено, 
що перевізник зобов’язаний, крім іншого, забезпечити дотримання персоналом вимог законодавства про 
автомобільний транспорт та захист прав споживачів та здійснювати перевезення пасажирів, яким згідно із 
законодавством надано пільги щодо плати за проїзд. За вимогами пункту 149 зазначених Правил водію 
автобуса забороняється відмовляти пасажирам в обслуговуванні, крім передбачених законодавством та 
цими Правилами випадків.

Таким чином, підстав для відмови від пільгового перевезення не було.
Враховуючи викладене, прошу прошу розглянути ситуацію, щодо порушення моїх законних прав та 

вжити заходів визначених чинним законодавством.
Відповідь за результатом розгляду мого звернення прошу направити на адресу:

 
(дата) (ПІП)  (підпис)


