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Суб'скт надання
адмiнiстративноi
послуги

Щентр надання
адмiнiстративних
послуг
(найменування,
мiсцезнаходження,
режим роботи,
телефон, адреса
електронноi пошти та
вебсайту)

Управлiння соцiального захисту населення !олинськоi Р!А

Управлiння надання адмiнiстративних послуг
м. flолина, вул, Грушевського, l8
Режим роботи:
понедiлок-середа: 09:00- 1 6:00
четвер: 09:00-20:00
п'ятниця: 08:00-15:00
субота, недiля - вихiдний день
телефон:
ел. пошта: cnap.dolyna.infb@gmail.com
www. cnap. do 1yna. i f, ua

Перелiк документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

lля ваlачi посвidчення учаснака лiквidацii наслidкiв aBapii на
Чорпобuльськiй АЕС Kamezopit I:
l. Заява.
2. Паспорт або iнший документ, який засвiдчуе особу.
3. Висновок медико-соцiатьноТ експертизи про встановлення
iнва_пiдностi вiдповiдноi групи, повОязаноi з роботами по
лiквiдацiТ наслiдкiв аварii на Чорнобильськiй АЕС,
проходженням вiйськовоi служби по лiквiдацii наслiдкiв aBapii на
Чорнобильськiй АЕС.
4. Експертний висновок щодо захворювання пов'язаного з

роботами по лiквiдацii наслiдкiв aBapii на Чорнобильськiй дЕс
або проходженням вiйськовоi служби по лiквiдацii наслiдкiв
аварii на Чорнобильськiй АЕС.
,Щля вudачi посвidчення поmерпiлоео Bid Чорнобuлльськоi
каmасmрофu Kamezopii 1 :
l. Заява.
2. Паспорт або iнший документ, який засвiдчуе особу.
3. Висновок медико-соцiальноi експертизи про встановлення
iнвалiдностi вiдповiдноi групи, пов'язаноi з Чорнобильською
катастрофою.
4. Експертний висновок щодо захворювання пов'язаного з
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""сr,И-"*l,r 
ЧорнобильськоТ катастрофи,

!лявudачiпосвidченняучаснuкалiквidацiiяlернuхаварiЙ
Kamezopii 1:
1. Заява.
i. Пч.пор, або iнший документ, який засвiдчус особу,

З. Д""iо*", що пiдтверджу€ участь у лiквiлаuii ядерних аварiй,

"оЬрrr* 
випробуван""*, у вiйськових навчаннях iз застосуванням

"д.Ь"от 
зброi, у .*пuлu"пi ядерних зарядiв та проведеннi на них

р".пur.пrних робiт, виданоI вiдповiдною вiйськовоi частиною

або архiвною установою держави, на територii якоi проводились

"д"рпi 
випробування, вiйськовi навчання iз застосуванням

ядеЬноi зброi, лiквiдацii ядерних аварiй,

4. Висновок мiжвiдомчоi експертноi ради про.причинний зв'язок

iнва-rriдностi чи захворювання з ядерною аварlею, ядерними

випробУваннямиабовiйськоВиМинаВчанняМи,iзЗастосУВанняМ
ядерноi: зброi, складанням ядерних зарядiв та проведенням на них

регламентних робiт.
5. Довiдка МСЕК.
Дi) вuаачi посвidчення поmерпiлоzо Bit раdiацiйноzо
опромiнення коmеzорii I :

1. Заява.
i. Пu.порr або iнший документ, який засвiдчуе особу,

3. в"arо"ок мiжвiдомчот Ькспертноi ради про причинний зв'язок

iнвалiдностi чи захворювання з вiдповiдною аварiею,

порушеннями правил експлуатацiт обладнання з радlоактивно1

речовиною тощо]
4. Висновок медико соцiальноi експертизи,

| дi, uu,оочi посвidчення учаснu_ка лiквi1ацiii наслidкiв aBopit на

Чорнобuлльськiй АЕС Kamezopit 2, 3:

1. Заява.
i. Пu.пор, або iнший документ, який засвiдчуе особу,

З. Доuiд*u про пiдвищену оплату прачi в зонi вiдчуження iз

.*ruu.rn"M кiлькостi днiв i населеного пункту, пiдтвердженоi

первинними документами (наказ чи розпорядження про

вiдрялження До зони вiдчУження iз зазначенням перiоду роботи

Йжби) в зонi вiдчуження, особового рахунка, табеля облiку

podoro.o часу, посвiдчення про вiдрядження в зону вlдчуження з

Ъiдмiткою пiдприсмства про прибуття та вибуття працiвника,

шляхових nr.ri" (за наявностi), труловоТ книжки (у разi потреби);

apxiBHa довiдка про участЬ у лiквiлаuii наслiдкiв aBapii у зонi

u'io"y*.nrr" i. зазrаченням перiолу служби (виконання робiт),

днiв виiзду на об'скти або в населення пункти зони вlдчуження, у

i*i,оrр.ьи довiдка командира вiйськового частини, вiйськовий

квиток, витяг з особовоi справи вiйськовослужбовця, завiреного в

| установленому порядку.
кв id ацii яd ер н uх ав ар iu

,Щля ваdачi посвidчення учаснака л,l

Kamezopit 2,3:
l. Заява.
i. Пu.пор, або iнший документ, який засвiлчуе особу,

З. Щовiлки, що пiдтверджус участь у лiквiлачii ядерних аварiй,

ядерних випробуваннях, у вiйськових навчаннях iз застосуванням



ядерноi зброi, у складаннi ядерних зарядiв та проведеннi на них
регламентних робiт, виданоТ вiдповiдною вiйськовоi частиною
або архiвною установою держави, на територii якоi проводились
ядернi випробування, вiйськовi навчання iз застосуванням
ядерноi зброi, лiквiдацiТ ядерних аварiй.
4. Вiйськовий квиток (за необхiднiстю).
5. Завiрений в установленому порядку витяг з особовоi справи
вiйськовослужбовttя (за необхiднiстю).
[ля в аDачi пос в idче ння по mерпiлоzо внаслidок Чорно б ullbcbKo'i
каmасmроф u Kamezopi|i 2 :

1. Заява.
2. Паспорт або iнший документ, який засвiдчуе особу;
З. Довiдка, видана Волинською, Житомирською, Киiвською,
Рiвненською або Чернiгiвською обласними державними
адмiнiстрацiями (додатки J\b 3 або Nч 4).

fля вudачi посвidчення поmерпiпоzо Bid раdiацiйноzо
опромiнення каmеzорiя 2 :
1. Заява.
2. Паспорт або iнший документ, який засвiдчуе особу.
3. Висновок мiжвiдомчоI експертноi ради про причинний зв'язок
iнвалiдностi чи захворювання з вiдповiдною аварiею,
порушеннями правил експлуатацii обладнання з радiоактивноТ
речовиною тощо.

tля в ud ачi п о с в id че н ня п о mер п iло z о в н асл id о к Ч о р но б uл ь с ь Ko't
каmасmроф u каmеzорit 3 :

1. Заява.
2. Паспорт або iнший документ, який засвiдчуе особу.
3. Довiдка встановленого зрiвка (додатки Ns 5 або Jt 6).

fля в аdачi посв idчення поmерп iлоzо внаслidок Ч ор ноб u.tlbcbKoi
каmасmрофа cepit Г:
l. Заява.
2. Паспорт або iнший документ, який засвiдчус особу;
3. Довiдка встановленого зразка (додаток J\Ъ 7).

!ля ваdачi посвidчення dumuнu, яка поmерпiла Bid
Ч ор н о б ullbcbKoi каmасmр о ф u, с ер ii ! :
l. Заява.
2. Гlаспорт MaTepi або батька дитини або iнший документ, який
засвiдчуе особу.
З. Свiдоцтво про народження дитини.
4. Довiдка про реестрацiю / мiсця проживання / перебування
дитини.
5. Довiдка встановленого зразка (додатки }ф 8-10).
!ля вudачi BtotadKa do посвidчення dumанu, яка вuзнапа
iH в alt id олt, iH в ал id н ic mь я Koi п о в'яз ан а з Ч ор но б tшьсь ко ю
каmасmрофою cepii f:
l. Заява.
2. Довiдка про реестрацiю / мiсця проживання / перебування
дитини.
3. Копiя посвiдчення потерпiлого внаслiдок ЧорнобильськоТ
кагастрофи cepii [.
4. Експертний висновок про причинний зв'язок iнва-гliдностi з
наслiдками ЧорнобильськоТ катастрофи.



Щля вudачi посвidчення dpyatcuHu (чоловiка) померлоео
(померлоI) zроллаdянuна (zромаdянкu) з чuсла учаснакiв
пiквidацii наслidкiв aBapit на Чорнобuttьськiй АЕС (поmерпiлаж

Bid Чорнобuлtьськоi каmасmрофu), BidHeceшux do Komezopit 1, 2,

або з чtлсла учuснакiв лiквidацii наслidкiв aBapii на
Чорнобtлльськiй АЕС Kamezopit 3, смерmь якоzо (якоt) пов'язана
з Чорнобuльською каmасmрофою, або учасmю у лiквidацii
iнu,luж яdернuх аварiй, у яdернаж вuпробуваннях, вiйськовuж

навчаннях iз засmосуваннялl яdерноt зброi, у сюлаdанi яdернuж

заряdiв mа провеdеннi на нuх реа.алrенmнuх робim, а mако}tс

оп itE ну dimе й поJперлоzо ( по.uе рлоi) zр олпаdян ана (zp омаdянкu),
смерmь якоzо (яко|) пов'язана з Чорнобuльською
каmасmрофою:
1. Заява.
2. Паспорт або iнший документ, який засвiдчуе особу.

3. Свiдоцтво про одруження
4. Свiдоцтво про смерть громадянина постраждаJIого внаслlдок
ЧорнобильськоТ катастрофи або свiдоцтво про смерть
громадянИна, якиЙ брав учасТь у лiквiдацiТ iнших ядерних аварiй,

у ядерних випробуваннях, вiйськових навчаннях iз застосуванням

ядерноi зброi, у складанi ядерних зарядiв та проведеннi на них

регламентних робiт.

5. Щокументи про пiдтвердження статусу постраждаJIого
внаслiдок Чорнобильськоi катастрофио або статусу участi у
лiквiдацiТ iнших ядерних аварiй, у ядерних випробуваннях,
вiйськових навчаннях iз застосуванням ядерноТ зброI, у складанi
ядерниХ зарялiв та проведеннi на них регламентних робiт або

вiдповiдного посвiдчення (за наявностi).
6. Експертний висновок щодо причинного зв'язку cMepTi з

наслiдками Чорнобильськоi катастрофи, або участю у лiквiдацii
iнших ядерних аварiй, ядерних випробуваннях, вiйськовим
навчанням, складанням ядерних зарядiв та проведенням на них

регламентних робiт
Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послYги

У паперовiй формi документи подаються заявником особисто або

його представником (законним представником) або надсилаються

поштою.

платнiсть
(безоплатнiсть)

Безоплатно.

Строк надання
адмiнiстративноi
послYги:

рiшення про видачу або вiдмову у вилачi посвiдчення
приймасться у мiсячний TepMiH з дня надходження необхiдних

документiв до органу що видас посвiдчення.

Результат надання
адмiнiстративноi
послуfи

Отримання / вiдмова у видачi посвiдчень вiдповiдно ло Порядку
видачi посвiдчень особам, якi постраждали внаслiдок
ЧорнобильськоТ катастрофио та iншим категорiям громадян,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
11.07.2018 Jф 55l (зi змiнами)

можливi способи Особам постраждалим внаслiдок Чорнобильськоi каtастро(Рц fa



отримання вiдповйi
(результатч)

iншим категорiям громадян посвiдчення видаються особисто

Акти законодавства,
що реryлюють
порядок та умови
надання
адмiнiстративноi
послуги

Закон Украiни "Про статус i соцiальний захист громадян, якi
постраждали внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи" вiд
28,02.1991 J\ъ 796_хII
Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1 1 ,07 .20lr8 }lb 55l
".Щеякi питання видачi посвiдчень особам, якi постраждали
внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи, та iншим категорiям
громадян" (зi змiнами); постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 02.12.|992 J\ъ 674 "Про порядок вiднесення деяких категорiй
громадян до вiдповiдних категорiй осiб, якi постраждали
внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи" (зi змiнами); постанова
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 15.11.1996 JtlЪ 1391 "Про
затвердження перелiкiв видiв робiт i мiсць за межами зони
вiдчуження, дезаурядовими завданнями у l986-1987 роках
виконуваJ,Iись роботи в особливо шкiдливих умовах (за

ралiачiйним фактором), пов'язаних з лiквiдацiсю наслiдкiв
Чорнобильськоi катастрофи"


