
Хто має право на підвищену податкову соціальну пільгу 2019 

Платник ПДФО Підстава ПСП 

150% 

Особа, віднесена законом до першої або другої категорії 
осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії 
Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю у ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи (“Чорнобильська 
ПСП”) 

169.1.3 “в” 

1440,75 грн 

Учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт (“Студентська 
ПСП”).  

169.1.3 “г” 

Інвалід I або II групи, у т. ч. з дитинства (крім інвалідів, 
зазначених у пп. “б” пп. 169.1.4 ПКУ) 

169.1.3 “ґ” 

Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, 
що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, 
включаючи журналістів 

169.1.3 

“д” 

Учасник бойових дій на території інших країн у період після 
Другої світової війни**, на якого поширюється дія Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту” (крім інвалідів, зазначених у пп. “б” пп. 169.1.4 ПКУ) 

169.1.3 “е” 

200% 

Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой 
Соціалістичної Праці або повний кавалер ордена Слави чи 
ордена Трудової Слави, особа, нагороджена чотирма і 
більше медалями “За відвагу” 

169.1.4 “а” 

1921,00грн 

Учасник бойових дій під час Другої світової війни або особа, 
яка у той час працювала в тилу, та інвалід I і II групи, з числа 
учасників бойових дій на території інших країн у період після 
Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту” 

169.1.4 “б” 

Колишній в’язень концтаборів, гетто й інших місць 
примусового утримання під час Другої світової війни або 
особа, визнана репресованою чи реабілітованою 

169.1.4 “в” 

Особа, яка була насильно вивезена з території колишнього 
СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що 
перебували у стані війни з колишнім СРСР або були 
окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками 

169.1.4 “г” 

Особа, яка перебувала на блокадній території колишнього 
Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 
8 вересня 1941 року до 27 січня 1944 року 

169.1.4 “ґ” 

*учасники антитерористичної операції (АТО) не мають права на підвищену ПСП за даним 
пунктом, що роз’яснює ДФС, так як вони не зазначені у пп. 169.1.3 ПКУ як окрема пільгова 
категорія платників, що мають право на збільшений розмір ПСП. Однак, учасники АТО 
мають право на застосування ПСП на загальних підставах відповідно до вимог ст. 169 ПКУ. 

http://zak.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/274734.html

