
Інформаційна довідка 
щодо виплати грошової компенсації за піднайом житла у 2015 році 

 
На виконання Закону України “Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей”, держава надає фінансову допомогу 
безквартирним військовослужбовцям у вигляді виплати грошової компенсації за 
піднайом житла. 
Регламентується: 

 постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 450 
“Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям 
Збройних Сил України за піднайом (найом) ними жилих приміщень” (далі – 
Постанова); 

 розділом VΙΙΙ Інструкції про організацію забезпечення 
військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими 
приміщеннями, затвердженої наказом Міністерства оборони України  
від 30.11.2011 № 737 (далі Інструкція). 

На виплату грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення з 
Державного бюджету України на 2014 було виділено 120 млн. грн., що 
дозволило компенсувати витрати на проживання більше 9,3 тис. сімей 
військовослужбовців. 
На 2015 рік передбачено асигнування державного бюджету також в сумі  
120 млн.грн. 
Ураховуючи нинішню ситуацію в країні, з метою забезпечення соціальних 
гарантій військовослужбовців ЗС України та членів їх сімей, внесено зміни до 
нормативно-правових актів, у тому числі й до даної Постанови. 
Зміни стосуються: 

 розширення дії Постанови на військовослужбовців не лише Збройних 
Сил України, а й на військовослужбовців Міністерства внутрішніх 
справ, Національної гвардії, СБУ та Держспецтрансслужби. 

 скорочення та уточнення переліку документів, необхідних для 
отримання компенсації, враховуючи потреби військовослужбовців, 
передислокованих з окупованої АР Крим. 

Крім того, опрацьовано ряд нормативно-правових актів, які на даний час 
проходять процедуру погодження: 

 В частині спрощення порядку виплати компенсації за піднайом житла 
та зарахування на квартирний облік військовослужбовців військових 
частин, яких передислоковано з окремих територій Луганської та 
Донецької областей; 

 Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, 
яким вносяться зміни до статті 12, норми якого врегулюють обмеження, з 
метою можливості виплати зазначеної грошової компенсації для 
військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського 
складу, які проходять військову службу за контрактом у Міністерстві 
оборони України. 

Для отримання грошової компенсації, разом з рапортом 
військовослужбовець подає такі документи: 



 копії паспорта військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї, які 
перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов; 

 копії облікової картки фізичної особи - платника податків (крім осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили 
про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку 
в паспорті) військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї, які 
перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов; 

 інформацію (витяг, інформаційну довідку) з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його 
сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, нерухоме майно; 

 довідку про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання (перебування), 
видану житлово-експлуатаційною організацією, підприємством, установою 
або органом місцевого самоврядування; 

 довідку квартирно-експлуатаційного органу про перебування на 
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (для осіб 
офіцерського складу, зазначених у пункті 1 цього Порядку); 

 копію завіреної належним чином довідки про отримання (неотримання, 
здачу) жилого приміщення з попереднього місця проходження військової 
служби, видану квартирно-експлуатаційним органом (службою) 
Міноборони Національної гвардії, відповідним підрозділом Служби 
безпеки або Держспецтрансслужбою (для осіб офіцерського складу, 
зазначених у пункті 1 цього Порядку, крім осіб, які прибули з тимчасово 
окупованої території України); 

 копію свідоцтва про шлюб (за наявності); 
 копію свідоцтва про народження дитини (за наявності). 

Право отримувати компенсацію за піднайом житла мають такі категорії 
військовослужбовців: 
 особи офіцерського складу; 
 не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової 

служби; 
 не отримали за рахунок держави грошової компенсації за належне їм для 

отримання жиле приміщення; 
 перебувають на квартирному обліку; 
 якщо військова частина не орендує для них та членів їх сімей житло; 
 курсанти вищих військових навчальних закладів та військових навчальних 

підрозділів вищих навчальних закладів; 
 мають сім’ї; 
 у разі ненадання їм жилої площі в сімейних гуртожитках; 
 відсутність таких гуртожитків та жилого приміщення за місцем 

проходження військової служби (навчання). 
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