
Пільгові категорії пасажирів
Перелік категорій громадян, яким відповідно до
нормативно-правових актів України  надається

право безоплатного проїзду в метрополітені на 2018
рік

Відповідно до чинного законодавства України такі
категорії громадян

Категорія громадян,
яким надано право

безоплатного проїзду 

Вид документа, що
дає право на

безоплатний проїзд

Назва
нормативно-

правового
акту

Стаття,
частина,

пункт

І. Ветерани війни

1. Учасники бойових дій 
та особи, прирівняні до 
них

Посвідчення 
учасника бойових дій 

Закон України
від 22.10.1993

№ 3551-ХІІ
«Про статус

ветеранів
війни, гарантії
їх соціального

захисту»

ст. 12, ч.
1, п. 7

2. Інваліди війни та
особи, прирівняні до них

Посвідчення інваліда 
війни

ст. 13, ч.
1, п. 7

3. Особа, яка 
супроводжує інваліда 
війни I групи

Посвідчення інваліда 
війни I групи, якого 
супроводжує одна 
особа

ст. 13, ч.
1, п. 7



4. Особи, на яких 
поширюється дія Угоди 
про взаємне визнання 
прав на пільговий проїзд 
для інвалідів та учасників
Великої вітчизняної 
війни, а також осіб, 
прирівняних до них

Посвідчення  видані 
відповідними 
органами колишнього
СРСР, що діяли до 
01.01.1992 року

«Угода про
взаємне

визнання прав
на пільговий

проїзд для
інвалідів та
учасників
Великої

вітчизняної
війни, а також

осіб,
прирівняних
до них» від
12.03.1993,
укладена

країнами СНД

ст. 5, 7
Угоди,

Додаток
3 до

Угоди

ІІ. Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Особи, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи, віднесені до 
категорії  1

Посвідчення особи, 
яка постраждала 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи  віднесені
до категорії 1 
(синього кольору, 
серія А зі штампом 
червоного кольору 
«Перереєстровано» та
вкладкою 
встановленого зразка)
 

Закон України
від 28.02.1991

№796-ХІІ
«Про статус і
соціальний

захист 
 громадян, які
постраждали 

внаслідок
 Чорнобильсь

кої
катастрофи»

ст. 20, ч.
1, п. 15

6. Учасники ліквідації 
наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, які 
належать до категорії 2

Посвідчення  
учасника ліквідації 
наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 
віднесені до категорії 
2  (синього 
кольору,серія А зі 
штампом червоного
кольору 
«Перереєстровано») 
 

ст. 21, ч.
1, п. 9



7. Діти, яким встановлено
інвалідність, пов’язану з 
Чорнобильською 
катастрофою

Посвідчення дитини, 
яка потерпіла від 
Чорнобильської 
катастрофи серія Д (з 
вкладкою до 
посвідчення)

ст. 30, ч.
3, п. 1

ІІІ. Ветерани



8. Ветерани   військової 
служби, ветерани   
органів внутрішніх справ,
ветерани Національної 
поліції, ветерани 
податкової   міліції, 
ветерани державної 
пожежної охорони, 
ветерани Державної 
кримінально-виконавчої 
служби України, ветерани
служби   цивільного   
захис-ту, ветерани 
Державної служби 
спеціального зв’язку та 
захисту інформації 
України

Посвідчення ветерана
військової служби, ве-
терана органів внут-
рішніх справ, 
ветерана 
Національної поліції, 
ветерана податкової 
міліції, ветерана 
державної пожежної 
охорони, ветерана 
Державної кримі-
нально-виконавчої 
служби України, 
ветерана служби 
цивільного захисту, 
ветерана Державної 
служби спеціального 
зв’язку та захисту 
інформації Украї-
ни, пенсійне посвід-
чення з відповідною 
відміткою

Закон України
від 24.03.1998
№ 203/98-ВР
«Про статус

ветеранів
військової
служби,

ветеранів
органів

внутрішніх
справ,

ветеранів
Національної

поліції і
деяких інших

осіб та їх
соціальний  

за-хист»

ст. 6, п.
11

IV. Військовослужбовці

9. Військовослужбовці, 
які стали інвалідами 
внаслідок бойових дій, 
учасники бойових дій та 
прирівняні до них особи, 
батьки 
військовослужбовців, які 
загинули чи померли або 
пропали безвісти під час 
проходження військової 
служби

Пенсійне посвідчення
з відміткою «Інвалід 
армії»,Пенсійне 
посвідчення з 
відміткою «Інвалід 
війни» або 
Посвідчення інваліда 
війни, Посвід-чення 
учасника бойових дій,
Посвід-чення члена 
сім'ї 
військовослужбовця, 
який загинув (помер) 
чи пропав безвісти 
під час проходження 
військової служби 

Закон України
від 20.12.1991

№ 2011-XII
«Про

соціальний і
 правовий

захист
військовослуж

бовців та
членів їх
сімей»

ст. 14, п.
4



V. Особи з інвалідністю

10. Інваліди I та II групи, 
діти-інваліди, особа, яка 
супроводжує інваліда I 
групи або дитину-
інваліда  (не більше  
однієї особи)

Пенсійне 
посвідчення, що 
підтверджує 
відповідний статус, 
Посвідчення, що 
підтверджує призна-
чення соціальної 
допомоги, Членський 
квиток «УТОС»

Закон України
від 21.03.1991

№ 875-ХІІ
«Про основи

соціальної
захищеності
інвалідів в
Україні»

ч.1 ст. 381

ч.3 ст. 4

Інваліди ІІІ групи Пенсійне 
посвідчення, що 
підтверджує 
відповідний статус

Постанова
КМУ від

16.08.1994р.
№555 «Про
поширення

чинності
постанови
КМУ від

17.05.1993р.
№354»

VІ. Інші категорії громадян

11. Особи, які стали 
інвалідами внаслідок 
репресій або є 
пенсіонерами

Посвідчення про 
пільги реабілітованих

Закон України
від

17.04.1991 №
962-XII «Про
реабілітацію

жертв
політичних
репресій на

Україні»

абзац 4
ч. 5 ст. 6

12. Діти-сироти і діти, 
позбавлені батьківського 
піклування, що 
виховуються або 
навчаються у навчально-
виховних та навчальних 
закладах

Єдиний квиток Постанова
Кабі-нету
Міністрів
України  від
05.04.1994р.
№226  «Про
по-
ліпшення
вихо-    вання,
навчання,
соціального
за-     хисту та

п. 11



матері-
ального
забезпе-
чення  дітей-
си-     ріт  і
дітей  позба-
влених
батьків-
ського
пілкуван-  ня»

13. Діти з багатодітних 
сімей

Посвідчення дитини з
багатодітної сім'ї

Закон України
від 26.04.2001

№ 2402-ІІІ
«Про охорону

дитинства»

ст. 13 ч.
6, п. 4

14.Діти до 7 років Свідоцтво про 
народження, при 
необхідності

Правила
користування
метрополітено

м

п.4.3.3

Відповідно до рішення Дніпровської міської ради від
13.04.2017р.№12/19 «Про забезпечення безоплатного
проїду окремих категорій громадян у метрополітені»

Категорія громадян, яким
надано право безоплатного

проїзду

Вид документа, що дає право
на безоплатний проїзд

14.Учасники війни Посвідчення учасника війни

15.Члени сім’ї загиблого (померлого) 
ветерана війни

Посвідчення члена сім’ї загиблого 
(померлого) ветерана війни

16.Особи, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною

Документ, що підтверджує 
нагородження Орденом Героя 
Небесної Сотні,
посвідчення героя Радянського 
Союзу,             
Книжка кавалера ордена Слави,
документ, що підтверджує 
нагородження 4 медалями «За 
відвагу»,
посвідчення Героя Соціалістичної 
Праці, удостоєні цього звання за 
працю в період Великої Вітчизняної 



війни 1941-1945 років

17.Вдови (вдівці) та батьки померлих 
(загиблих), які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною 

Посвідчення члена сім’ї померлого 
(загиблого), який мав особливі 
заслуги перед Батьківщиною

18.Ветерани праці Посвідчення ветерана праці

19.Особи, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною

Посвідчення героя Соціалістичної 
праці,  
посвідчення героя України,
книжка кавалера орденів трудової 
Слави 

20.Вдови (вдівці) та батьки померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною

Посвідчення члена сім’ї померлого 
(загиблого), який мав особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною

21.Діти війни Пенсійне посвідчення

22.Вдови (вдівці) померлих (загиблих)
ветеранів військової служби, 
податкової міліції, державної 
пожежної охорони, державної 
кримінально-виконавчої служби, 
служби цивільного захисту, державної
служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, органів 
внутрішніх справ

Посвідчення члена сім’ї померлого 
(загиблого), про право на пільги

23.Дружини (чоловіки) та опікуни (на 
час опікунства) дітей померлих 
громадян, смерть яких пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою

Посвідчення про право на пільги
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