
СИЛИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ОБОРОНИ ЗБРОЙНИХ 
СИЛ УКРАЇНИ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЮРИДИЧНА СОТНЯ»



ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ РЕЗЕРВІСТИ ЗА 
КОНТРАКТОМ

ДОБРОВОЛЬЦІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
(ДФТГ)

це представники діючої армії 
України, а саме підрозділу 
Сил ТрО ЗСУ.
Існують різновиди військово-
службовців ТРО ЗСУ в залеж-
ності від підстав перебування 
на службі: це військовослуж-
бовці за контрактом, мобілі-
зовані, особи за призовом 
особами офіцерського скла-
ду, за призовом з числа ре-
зервістів в особливий період.

це представники ЗСУ (інших 
військових підрозділів) які 
уклали контракт в резерв. 

Резервісти здобувають або 
вдосконалюють військо-
во-облікову спеціальність, 
набувають практичних 
навичок і умінь під час її про-
ходження служби в резерві, і 
за необхідності можуть бути 
призвані до лав армії.
Такі особи регулярно про-
ходять навчання, підготовку, 
виконують інші обов`язки 
служби в залежності від вій-
ськової частини та посади. 

Резервісти бувають не лише 
за контрактом (в добро-
вільному порядку), але й всі 
особи звільнені під час осо-
бливого періоду і придатні до 
служби в резерві (в обов’яз-
ковому порядку).

це представники воєнізова-
них підрозділів, які прожи-
вають на території певної 
громади для тероборони 
цієї громади (не плутати з 
підрозділами Сил ТрО ЗСУ). 
Добровольці ДФТГ не є 
військовослужбовцями.
Комплектування ДФТГ 
здійснюється на добровільній 
основі.
Членство в ДФТГ не звільняє 
від обов’язку проходжен-
ня строкової військової 
служби/ за призовом під 
час мобілізації, зокрема до 
Сил ТрО ЗСУ, на особливий 
період / за призовом осіб 
офіцерського складу/ осіб із 
числа резервістів в особли-
вий період.

Хто бере участь в ТрО

військовослужбовці 
(за контрактом або за 

призовом)

резервісти добровольці 
територіальних громад

В чому полягає різниця?
• ЗУ “Про військовий обов'язок і військову службу”
• ЗУ “Про основи національного спротиву”
• ЗУ “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”
• Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 69 "Про загальну мобілізацію"
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Хто може укласти контракт?
• ЗУ “Про військовий обов'язок і військову службу”
• Указ Президента України “Про Положення про проходження громадянами України служби у 

військовому резерві Збройних Сил України”
• Наказ МОУ від 07.03.2022 № 84 "Про затвердження форми контракту добровольця територіальної 

оборони та посвідчення добровольця територіальної оборони"
• Положення про добровольчі формування територіальних громад, затверджене Кабінетом Міністрів 

України від 29.03.2021 № 1449

Порядок 
укладання 
контракту

ВІЙСЬКОВО- 
СЛУЖБОВЦІ

РЕЗЕРВІСТИ ЗА 
КОНТРАКТОМ

ДОБРОВОЛЬЦІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД (ДФТГ)

Стать/гендер чоловіки та жінки чоловіки та жінки чоловіки та жінки

Громадянство громадянами Укра-
їни, іноземцями та 
особами без грома-
дянства раніше не 
судимі та які перебу-
вають в Україні на за-
конних підставах

громадянами України громадянами України

Вік вік від 18 р. до 40 
р. у мирний час, 
та до 60 р. під час 
особливого періоду/
воєнного стану

від 18 до 57 р. (офіце-
ри запасу до 60).

від 18 р. (гранична 
межа не встановлена)

Стан здоров'я та 
професійно психо-
логічний відбір

визнані ВЛК придат-
ними до військової 
служби, або ж 
непридатними до 
військової служби 
після захворювань, 
поранень (травм, 
контузій, каліцтв), 
одержаних під вій-
ськової служби, що 
призвело до встанов-
лення інвалідності/
часткової втрати 
працездатності 
пройшли професій-
но-психологічний 
відбір

визнані придатними до 
служби у військовому 
резерві 
пройшли професій-
но-психологічний 
відбір, перевірку рівня 
фізичної підготовки

пройшли медичний, 
професійний та 
психологічний відбір 
(перевірку)
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Хто не може укласти контракт?
ВІЙСЬКОВО- 
СЛУЖБОВЦІ

РЕЗЕРВІСТИ ЗА 
КОНТРАКТОМ

ДОБРОВОЛЬЦІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД (ДФТГ)

Особи, 
які

• мають непогашену або не-
зняту судимість за вчинення 
кримінального правопору-
шення (крім реабілітовани);

• протягом року отримували 
адмінстягнення за коруп-
цію/ у виді позбавлення 
права обіймати певні поса-
ди або займатися певною 
діяльністю, що пов’язані з 
виконанням функцій дер-
жави або місцевого само-
врядування, - до закінчення 
виконання стягнення;

• не може бути надано до-
пуск до державної таємни-
ці, якщо посада це перед-
бачає;

• були звільнені через служ-
бову невідповідність, у 
зв’язку із систематичним 
невиконанням умов кон-
тракту чи позбавленням вій-
ськового звання.

*Особливі умови під час 
ОП/воєнного стану: особи 
які до мобілізації були звіль-
нені зі служби через службо-
ву невідповідність, у зв’язку 
з позбавленням військового 
звання в дисцип. порядку чи із 
систематичним невиконанням 
умов контракту військовослуж-
бовцем, можуть прийматися на 
військову службу.

не підлягають призову під час 
мобілізації, а саме як:

• зарезервовані за держав-
ними органами, підприєм-
ствами, організаціями;

• мають інвалідність або ви-
знані ВЛК тимчасово не-
придатними;

• на утриманні яких пере-
бувають 3 і більше дітей 
віком до 18 р.; повнолітня 
дитина з інвалідністю І чи 
ІІ групи; діти-сироти або 
діти, позбавлені батьків-
ського піклування (до 18 
р.);

• САМОСТІЙНО вихову-
ють дитину (до 18 р.);

• зайняті постійним догля-
дом за особами, якщо 
більше нікому забезпечи-
ти такий догляд; за хворою 
дружиною (чоловіком), 
дитиною, а також батька-
ми своїми чи дружини (чо-
ловіка), які за висновком 
МСЕК чи ЛКК потребують 
постійного догляду;

• мають дружину (чоловіка) 
із числа осіб з інвалідні-
стю та/або одного із своїх 
батьків чи батьків дружини 
(чоловіка) із числа осіб з 
інвалідністю I чи II групи;  
неповнолітню дитину (ді-
тей) і чоловіка (дружину), 
який (яка) проходить вій-
ськову службу; 

• були раніше 
засуджені до 
п о з б а в л е н н я 
волі за скоєн-
ня тяжкого або 
особливо тяж-
кого злочину, 
крім реабіліто-
ваної, або ма-
ють дві і більше 
судимостей за 
скоєння умис-
них злочинів.

• особи які вже 
проходять вій-
ськову службу 
або службу у 
в і й с ь к о в о м у 
резерві, в пра-
воохоронних 
органах.
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Також приймаються військово-
зобов’язані, які були засуджені 
до позбавлення/обмеження 
волі, арешту чи виправних ро-
біт за вчинення злочину неве-
ликої тяжкості, та які призвані 
на військову службу за при-
зовом під час мобілізації, на 
особливий період, за бажан-
ням військового і рішенням від-
повідної посадової особи. Не-
обхідною умовою є позитивна 
службова характеристики на 
час звільнення.

• чиї близькі родичі загину-
ли або пропали безвісти в  
АТО/ООС) після полно-
масштабного наступу рф 
(з числа військовослуж-
бовців, залучених праців-
ників чи добровольців).

• студенти та аспіранти, 
які навчаються на денній 
формі навчання; 

• народні депутати.

Як укласти контракт (куди звертатись)?
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ РЕЗЕРВІСТИ ЗА 

КОНТРАКТОМ
ДОБРОВОЛЬЦІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
(ДФТГ)

Звернутись до ТЦК та СП (ко-
лишні військкомати) за міс-
цем обліку (за реєстрацією 
місця проживання чи перебу-
вання)
Крок 1:
Подати заяву
До заяви додаються:
• письмова згода на прове-

дення спеціальної пере-
вірки відомостей (у разі 
необхідності); професій-
но-психологічного відбо-
ру; 

• копія паспорту та довідки 
про присвоєння ідентифі-
каційного номера; 

• довідка з Нацполіції про 
відсутність судимості або 
її погашення; 

• військовий квиток (для вій-
ськовозобов'язаних); 

• автобіографія; 
• довідка про трудову діяль-

ність; 
• копії документів про осві-

ту;

Звернутись до ТЦК та СП 
(колишні військкомати) чи 
безпосередньо до команди-
ра військової частини.
Крок 1: 
Подати заяву
У заяві зазначається ПІБ, 
дата народження, місце на-
родження, місце реєстрації 
та фактичного проживання; 
посада, на якій Ви бажаєте 
проходити службу у вій-
ськовому резерві; освіта та 
професія; військово-облікову 
спеціальність (при наявності).
До заяви додаються:
• фотокартки розміром 

9×12 см та 3×4см;
• паспорт громадянина 

України;
• військовий квиток (при 

наявності);
• автобіографія;
• оригінали документів про 

освіту.

Звернутись до ТЦК та СП 
(колишні військкомати) чи 
безпосередньо до команди-
ра Добровольчого форму-
вання.
Крок 1: 
Подати заяву на ім’я 
командира добровольчого 
формування. 
У заяві зазначається ПІБ, 
місце реєстрації та фактич-
ного проживання, інформа-
ція про освіту, інформація 
про місце роботи або вид 
діяльності, інформація про 
військово-облікову спе-
ціальність (за наявності), 
обґрунтування бажання 
стати членом добровольчого 
формування.
До заяви додаються:
• копія документа, що 

посвідчує особу;
• копія військово-обліко-

вого документа (обов’яз-
ково для чоловіків та за 
наявності в жінок);
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• довідка про склад сім'ї та 
місце реєстрації або фак-
тичного проживання;

• службова характеристику 
(з місця роботи або нав-
чання); 

• дві фотокартки 9х12 см.

Крок 2: Пройти профе-
сійно-психологічний відбір, 
отримати довідку ВЛК щодо 
придатності до в/с., та необ-
хідні документи для вибуття 
до навчального центру (в/ч) 
від ТЦК та СП та прибути у 
визначений у приписі строк 
до В/Ч.

Крок 2: Пройти професій-
но-психологічний відбір, пе-
ревірку рівня фізичної підго-
товки, отримати довідку ВЛК 
щодо придатності до в/с в 
резерві.
Командир в/ч (військовий 
комісар) вивчає документи 
та приймає рішення протягом 
3 діб або надає обґрунтова-
ну відмову.

• медична довідка для отри-
мання дозволу (ліцензії) 
на об’єкт дозвільної сис-
теми за формою 127/о;

• копія документа, що 
містить відомості про 
унікальний номер запису 
у Єдиному державному 
демографічному реєстрі 

 
Крок 2: Пройти медичний, 
професійний та психологіч-
ний відбір (перевірку). Ко-
мандир ухвалює рішення про 
зарахування до членства у 
добровольчому формуванні 
протягом 7 робочих днів або 
надає обґрунтовану відмову.

Строки контракту
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ РЕЗЕРВІСТИ ЗА 

КОНТРАКТОМ
 ДФТГ

Загальні 
строки 1-го 
контракту 
та 
наступний 
контракт

Перший та контракти уклада-
ються на:
• посади рядового складу - 

на 3 р.; 
• посади сержантського і 

старшинського складу - на 
3-5 р.;

• для курсантів ВВНЗ, ВНП 
ВНЗ - на 5 р.;

• для осіб офіцерського скла-
ду з числа військовослуж-
бовців, які закінчили ВВНЗ, 
ВНП ЗВО та оволоділи: 

 � спеціальностями льотного 
складу авіації – 10 р.;

 � інш.спеціальностями – 5 р.; 
 � громадян, яким первинне 
військове звання присвоєно 
після проходження повного 
курсу військової підготовки 
за програмою підготовки 
офіцерів запасу або в 

Перший та наступні контрак-
ти укладаються на:
• посади рядового складу - 

на 3 р.;
• посади сержантського і 

старшинського складу, - 
на 5 р.;

• посади офіцерського 
складу - 5 р.

Строк - 3 
роки
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 � порядку атестування осіб 
до присвоєння первинних 
військових звань офіцер-
ського складу запасу – від 
2 до 5 р.;

 � інших громадян – від 1 до 
5 р.

• Під час дії особливого 
періоду новий контракт 
можна укласти  від 1 до 
10 років (не більше ніж до 
досягнення граничного віку 
перебування на службі).

Продов-
ження на 
період дії 
воєнного 
стану/
особливого 
періоду

для військовослужбовців- 
контрактників, дія контракту 
продовжується понад встанов-
лені строки:
• з моменту оголошення 

мобілізації - протягом 
строку її проведення, який 
визначається рішенням 
Президента,

• з моменту введення воєн-
ного стану - до оголошення 
демобілізації.

мобілізовані військовослуж-
бовці та призвані резервісти 
служать до моменту, який буде 
визначений указом Президен-
та/рішенням Верховного Го-
ловнокомандувача ЗСУ).

всі резервісти, що підписали 
контракт продовжують служ-
бу у резерві до кінця особли-
вого періоду (воєнного стану 
в тому числі), незалежно від 
строку дії та термінів закін-
чення контрактів.

Особливі 
умови від-
сутні

Підстави для звільнення ТРО з військової служби 
під час воєнного стану

• ЗУ “Про військовий обов'язок і військову службу”
• Указ Президента України “Про Положення про проходження громадянами України служби у 

військовому резерві Збройних Сил України”
• Положення про добровольчі формування територіальних громад, затверджене КМУ від 29.12.2021 № 

1449

Для мирного часу, особливого періоду та воєнного стану передбачені різні 
підстави для звільнення!

УВАГА!
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Військовослужбовців за контрактом, резервістів за призовом (а також і 
мобілізованих осіб)

• за віком - (граничний вік перебування на службі 60 р.); 
• за станом здоров'я - на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової 

служби з виключенням з військового обліку; 
• призначення судом покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або 

позбавлення військового звання; 
• за сімейним обставинами (якщо не висловили бажання продовжувати військову 

службу): 
• виховання дитини з інвалідністю віком до 18 р.; хворої на тяжкі перинатальні 

ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет 
I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала 
тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується 
документом, виданим ЛКК за встановленою формою, але якій не встановлено інвалідність; 
• здійсненням постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми 

чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком МСЕК або ЛКК; 
• резервісти за призовом та мобілізовані у зв'язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з 

інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I 
чи II групи, а контрактники з необхідністю здійснення постійного догляду за такими особами; 

• опікою над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; 
• постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; 
• постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком МСЕК або ЛКК 

потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд; 
• військовослужбовці-жінки - у зв'язку з вагітністю; перебуванням у відпустці для догляду за дитиною до 3 

р.; якщо дитина потребує домашнього догляду (не більш як до 6-річного віку); 
• один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 р.; 
• військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 р.; 
• за власним бажанням (лише для іноземці та особи без громадянства).

РЕЗЕРВІСТІВ ЗА 
КОНТРАКТОМ

Добровольців територіальних громад (ДФТГ)

Контракт не може бути 
припиненим (розірваним) в 
особливий період.
Особа продовжує службу у 
військовому резерві на умовах, 
визначених законодавством, 
до завершення особливого 
періоду.

• закінчення строку контракту;
• порушення умов контракту або присяги добровольця територі-

альної оборони;
• заява добровольця територіальної оборони про припинення 

контракту;
• призов (прийняття) на військову службу;
• укладення контракту про проходження служби у військовому 

резерві Збройних Сил або інших утворених відповідно до закону 
військових формуваннях, служби в правоохоронних органах;

• укладення контракту про проходження служби в державному 
органі спеціального призначення з правоохоронними функціями, 
який забезпечує державну безпеку України;

• незадовільний стан здоров’я добровольця територіальної обо-
рони;

• наявність громадянства (підданства) іншої держави або грома-
дянств (підданств) інших держав, крім громадянства України;

• розформування добровольчого формування.
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 Права ТРО
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ РЕЗЕРВІСТИ ЗА 

КОНТРАКТОМ
 ДФТГ

Соціальні 
гарантії

Поширюються пільги, 
гарантії соціального і 
правового захисту, перед-
бачені ЗУ “Про соціальний 
і правовий захист вій-
ськовослужбовців та членів 
їх сімей” Конституцією 
України, КЗпП, ЗУ «Про 
пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з вій-
ськової служби, та деяких 
інших осіб» тощо.

Поширюються пільги, 
гарантії соціального 
і правового захисту, 
передбачені ЗУ “Про 
соціальний і правовий 
захист військовослуж-
бовців та членів їх сімей” 
Конституцією України, 
КЗпП тощо.

На добровольця, який 
уклав контракт, під 
час участі у заходах 
підготовки ДФТГ, а 
також виконання ним 
завдань теророборони 
поширюються пільги, 
гарантії соціального 
і правового захисту, 
передбачені ЗУ "Про 
соціальний і правовий 
захист військовослуж-
бовців та членів їх 
сімей" (ст. 24 ЗУ “Про 
основи національного 
спротиву”). Окрім цьо-
го, на них поширюєть-
ся гарантії передбачені 
Конституцією України, 
КЗпП, ЗУ "Про основи 
національного спро-
тиву".

Грошове 
забезпе-
чення

Виплачують грошове за-
безпечення (в яке входять 
додаткові винагороди)

Залученим на збори 
резервістам виплачують 
добові, грошову виплату 
(розмір залежить від 
звання) одноразове 
грошове заохочення (для 
тих, хто виконав програ-
му підготовки і не вчинив 
правопорушень), для 
тимчасово непрацюючих 
– прожитковий мінімум 
для працездатних осіб 
на 1 січня календарного 
року.

Фінансування здій-
снюються за рахунок 
місцевих бюджетів, а 
також з інших не забо-
ронених законодав-
ством України джерел 
(в різних регіонах та 
населених пунктах 
може відрізнятись)
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 Чи зберігається робоче місце та заробітна плата?
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ РЕЗЕРВІСТИ ЗА 

КОНТРАКТОМ
 ДФТГ

Зберігаються місце роботи 
і посада.
 
Середній заробіток 
зберігається за особами 
які вступили на службу до 
19.07.2022.

Робоче місце зберігається 
за працівниками призва-
ними на військову службу 
за призовом осіб із числа 
резервістів в особливий 
період.
Середній заробіток зберіга-
ється за особами які вступи-
ли на службу до 19.07.2022.
На працівників, які залучені 
на збори, але не призвані 
на військову службу - ро-
боче місце зберігається на 
період таких навчань.

Відповідно до ч. 1 ст. 119 КЗпП 
на час виконання державних 
або громадських обов'язків, 
якщо ці обов'язки можуть 
здійснюватися в робочий час, 
працівникам гарантується збе-
реження місця роботи (посади) 
та середній заробіток.
Враховуючи специфіку служби 
в ДФТГ, яка може передбачати 
не постійне, а періодичне залу-
чення працівника до виконання 
своїх обов’язків, роботодав-
цю не потрібно обов’язково 
видавати наказ про увільнення 
працівника, в кожному конкрет-
ному випадку слід виходити 
із рівня залучення працівника 
до участі в територіальній 
обороні.

 Статус УБД, особи з інвалідністю та члена сім’ї 
загиблого

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ РЕЗЕРВІСТИ ЗА 
КОНТРАКТОМ

 ДФТГ

Статус 
УБД, 
особи з 
інвалідні-
стю

особи які брали участь 
у бойових діях матимуть 
право на статус ветерана 
(УБД) та особи з інвалідні-
стю внаслідок війни

особи які брали участь 
у бойових діях матимуть 
право на статус ветерана 
(УБД) та особи з інвалід-
ністю внаслідок війни

особи які брали 
участь у бойових діях 
матимуть право на 
статус ветерана (УБД) 
та особи з інвалідністю 
внаслідок війни
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Статус 
члена сім'ї 
загиблого

членам сімей військово-
службовців, які брали 
безпосередню участь у 
бойових діях та загинули 
(пропали безвісти), помер-
ли внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних 
під час безпосередньої 
участі в бойових діях, 
надаватиметься статус 
члена сім'ї загиблого 
(померлого) Захисника чи 
Захисниці

членам сімей резервіс-
тів, які були призвані на 
службу брали і безпосе-
редню участь у бойових 
діях та загинули (пропали 
безвісти), померли внас-
лідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворю-
вання, одержаних під час 
безпосередньої участі в 
бойових діях, надавати-
меться статус члена сім'ї 
загиблого (померлого) 
Захисника чи Захисниці

членам сімей до-
бровольців ДФТГ, які 
брали безпосередню 
участь у бойових діях 
та загинули (пропали 
безвісти), померли 
внаслідок поранен-
ня, контузії, каліцтва 
або захворювання, 
одержаних під час 
безпосередньої 
участі в бойових діях, 
надаватиметься статус 
члена сім'ї загиблого 
(померлого) Захисни-
ка чи Захисниці

ОГД у зв'язку з інвалідністю, частковою втратою 
працездатності, членам сімей загиблих

Розміри 
у зв'язку з: 

ВІЙСЬКОВО- 
СЛУЖБОВЦІ

РЕЗЕРВІСТИ ЗА 
КОНТРАКТОМ

 ДФТГ

інвалідністю 
у зв'язку 
виконанням 
обов`язків вій-
ськової служ-
би/ захисту 
Батьківщини

1 група - 992 400* грн
2 група - 744 300* грн
3 група - 620 250* грн

(400, 300 і 250 прожит-
кових
мінімумів)

1 група - 992 400* грн
2 група - 744 300* грн
3 група - 620 250* грн

(400, 300 і 250 про-
житкових
мінімумів (для призва-
них на службу резер-
вістів)

1 група - 992 400* грн
2 група - 744 300* грн
3 група - 620 250* грн

(400, 300 і 250 про-
житкових мінімумів) 

інвалідністю 
яка настала 
під час про-
ходження 
військової 
служби або 
виконання 
обов`язків в 
резерві; 

1 група - 297 720* грн
2 група - 223 290* грн
3 група - 173 670* грн

(120,90,70 прожиткових 
мінімумів) 

1 група - 297 720* грн
2 група - 223 290* грн
3 група - 173 670* грн

(120,90,70 прожитко-
вих мінімумів)

Не виплачується
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частковою 
втратою пра-
цездатності 
(без встанов-
лення інвалід-
ності).

до 173 670*  грн
залежно від відсотку 
втрати працездатності  
(для призваних резер-
вістів)

до 173 670*  грн
залежно від відсотку 
втрати працездатності  
(для призваних резер-
вістів)

Не виплачується

ОГД членам 
сімей загиблих

1 860 750* грн
(750 прожиткових міні-
мумів)

1 860 750* грн
750 прожиткових
мінімумів (для сімей 
призваних резервістів)

1 860 750* грн
750 прожиткових міні-
мумів

Додаткова ви-
нагорода чле-
нам сімей осіб 
які загинули 
під час воєн-
ного стану

15 млн. гривень 15 млн. грн (для сімей 
призваних резервістів)

Не виплачується

* Розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату
встановлення інвалідності, але станом на 1 січня календарного року (в 2022-2 481 грн).


