
«Учасник бойових дій» 
чи «Інвалід війни»?

Кожен військовослужбовець, який приймав безпосередню участь 
в антитерористичній операції має право на встановлення йому ста-
тусу учасника бойових дій. Проте, військовослужбовці-учасники 
АТО, які отримали поранення, травму, каліцтво, захворювання під 
час виконання обов’язків військової служби і яким відповідно вста-
новлено інвалідність, мають право на встановлення їм статусу «Ін-
валід війни».

Обидва статуси (учасника бойових дій та інваліда війни) присво-
юються відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту». Цим же Законом передбачені піль-
ги для категорій громадян, що мають відповідні статуси.

Отже, якщо учасник АТО отримав поранення, травму, каліцтво, 
захворювання під час виконання обов’язків військової служби і 
йому було встановлено групу інвалідності (незалежно від того чи 
це 1, 2 чи 3 група) він має право на отримання статусу «Учасник 
бойових дій» та «Інвалід війни». Належність громадян до пільгових 
категорій зафіксовано у відповідних посвідченнях встановленої 
форми.

Водночас, згідно з п.12-1 постанови Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 1994 року № 302 «Про порядок видачі посвідчень 
та нагрудних знаків ветеранів війни» особам, які мають право на 
отримання кількох посвідчень відповідно до Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», видається 
лише одне посвідчення за їх вибором.

Отже, відповідно і пільгами особа може користуватися лише за 
одним статусом за своїм вибором.

В даному випадку вигіднішим буде оформити статус «Інвалід 
війни», адже пільги, компенсації, доплати, передбачені для даної 
категорії є більш суттєвими, ніж для учасника бойових дій. Напри-
клад, що стосується знижки по сплаті за комунальні послуги, то ін-
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валіди війни мають 100-відсоткову знижку по її сплаті ( тобто, вза-
галі не сплачують комунальні платежі в межах норм споживання), а 
учасники бойових дій – 75-відсоткову знижку. Повний перелік пільг 
для учасника бойових дій зазначений в ст. 12 ЗУ «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального захисту» або за посиланням:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/page

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/page2

Що стосується пільг для інваліда війни, то з ними можна ознайо-
митися в ст. 13 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» або за посиланням:
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1. Після отримання поранення, контузії, травми, захворювання 
здійснити лікування у військовому госпіталі або іншому закладі 
охорони здоров’я. Після завершення лікування мають надати ви-
писний епікриз та направлення на військово-лікарську комісію 
(ВЛК).

2. Пройти військово-лікарську комісію, яка встановить причин-
ний зв’язок поранення, контузії, травми, захворювання з виконан-
ням обов’язків військової служби.

3. Пройти медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), яка в разі 
наявності для цього підстав встановить інвалідність. За результа-
тами МСЕК видається довідка про групу та причину інвалідності.

4. Звернутися до управління соціального захисту населення за 
місцем реєстрації з відповідними документами для встановлення 
статусу «Інвалід війни» та видачі відповідного посвідчення.

Обидва статуси і учасника бойових дій, і інваліда війни отримати 
не так просто як це описано в нормативно-правових актах. Адже 
через бюрократичну машину та паперову тяганину практично чи 
не у всіх випадках порушуються строки отримання цього статусу, 
що передбачені законодавством.

Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається 
комісіями з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками 
бойових дій, утвореними в Міноборони, МВС, Національній гвардії, 
СБУ тощо.

Звичайно ж що статус «Інвалід війни» отримати ще тяжче. Оскіль-
ки необхідно здійснити ряд дій, а саме:



Звертаємо увагу, що цей буклет носить рекомендаційний характер, і вирішення окремих 
ситуацій потребує консультації зі спеціалістом.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах про-
екту  «Створення безпечного та правоспроможного середовища у громадах Київщини» 
і не обов’язкового збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження».

За безкоштовною правовою допомогою ви можете звернутися 
після скасування карантинних заходів до Громадської організації 
«Правова єдність» за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневсько-
го, 55 (приміщення бібліотеки № 8) або дистанційно за телефонами
+380996040650 та +380683329421, на електронну пошту 
pravovadopomogabc@gmail.com та онлайн за доступом: 
ldn.org.ua/section/legal-help


