
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
встановлення статусу та видача посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС» 

та «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи»

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної 
послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення

Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної
адміністрації

і. Місцезнаходження центру надання 
адміністративної послуги

вул. Володимирська,109 

м. Хмельницький

2. Інформація щодо режиму роботи центру 
надання адміністративної послуги

Пн.-Чт.-9.00-18.15 
П т ,-  9.00 -17.00 

Обідня перерва -  13.00- 14.00 
Сб.-Нд. - вихідні дні

3. Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб-сайт центру надання 

адміністративної послуги

Тел. (0382) 65-59-41

Електронна адреса: depszn@hmsoczahist.adm-km.gov.ua.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи»

5. Акти Кабінету Міністрів України 1. Постанова Кабінету Міністрів від 20 січня 1997 р. № 51 «Про затвердження Порядку 
видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
2. Постанова від 2 грудня 1992 р. № 674 «Про порядок віднесення деяких категорій

mailto:depszn@hmsoczahist.adm-km.gov.ua


громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи».

6. Акти центральних органів виконавчої 
влади

-

7. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги

Підставами для прийняття рішення про видачу посвідчення і отримання статусу є 
відповідність документів, зазначених у пункті 10 «Порядку видачі посвідчень особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до них

Для отримання посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у 19__році» категорії 2 серії А та категорії 3 серії А вперше (для громадян, які
працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року - незалежно від 
кількості робочих днів, з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5 
календарних днів, а у 1987 році - не менше 14 календарних днів -  категорія 2; для громадян, 
які працювали у зоні відчуження з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року від 1 до 5 
календарних днів, у 1987 році - від 1 до 14 календарних днів, у 1988 - 1990 роках - не менше 
ЗО календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактиваціїтехніки 
або на їх будівництві - не менше 14 календарних днів у 1986 році -  категорія 3):
- заява (в довільній формі);
- копія паспорта;
- 1 (одна) фотокартка 3x4;
- оригінал (нотаріально завірена копія) посвідчення про відрядження в зону відчуження або 
копія довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням кількості днів і 
населеного пункту) (для військовослужбовців -копія довідки Міжгалузевого архіву 
Міністерства оборони України та копія військового квитка).

Для отримання посвідчення «Особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» категорії 1 серії А вперше (для інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи щодо яких 
встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу):
- заява (в довільній формі);
- копія паспорта;
- 1 (одна) фотокартка 3x4;



- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
- копія експертного висновку про причинний зв’язок захворювання з Чорнобильською 
катастрофою;
- оригінал посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» або 
посвідчення «Особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи» відповідної 
категорії.

Для отримання посвідчення «Особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» категорії 2 серії Б вперше (потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа 
евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації 
перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття), 
громадянам, які постійно проживали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення з 
моменту аварії до прийнятті відповідної постанови про відселення:
- заява (в довільній формі); 
копія паспорта;
- 1 (одна) фотокартка 3x4;
- оригінал довідки встановленого зразка, видана Волинською, Житомирською, Київською, 
Рівненською або Чернігівською обласними державними адміністраціями (додаток № 3 або 
№ 4 до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи).

Для отримання посвідчення «Потерпілого від Чорнобильської катастрофи» категорії 
З серії Б вперше (для громадян, які постійно проживали на територіях зон безумовного 
(обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які станом на 1 
січня 1993 року прожили у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох 
років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років та 
відселені або самостійно переселилися з цих територій та для громадян, які постійно 
проживають або працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та 
гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року 
прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов'язкового) 
відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше 
трьох років):
- заява (в довільній формі);
- копія паспорта;
- 1 (одна) фотокартка 3x4;
- оригінал довідки встановленого зразка (додаток № 5 або додаток № 6 до Порядку видачі 
посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).



Для отримання посвідчення «Дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи» 
серії Д вперше (дитина, яка народилась після 26 квітня 1986 року від батька, який на час 
настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, або народжені матір'ю, яка на час настання вагітності 
або під час вагітності мала підстави належати до категорії 1,2 або 3 постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи):
- заява одного з батьків (в довільній формі);
- копія паспорта матері або батька дитини;
- копія посвідчення «Особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
батька або матері дитини;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка встановленого зразка (додаток № 8 до Порядку видачі посвідчень особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

Для отримання посвідчення «Дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи» 
серія Д вперше (дитина, яка проживала на момент аварії чи прожила або постійно навчалась 
після аварії не менше одного року у зоні безумовного (обов'язкового) відселення; дитина, 
яка проживала на момент аварії чи прожила або постійно навчалась після аварії не менше 
двох років у зоні гарантованого добровільного відселення):
- заява одного з батьків (в довільній формі);
- копія паспорта матері або батька дитини;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка встановленого зразка (додаток № 9 до Порядку видачі посвідчень особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

Для отримання вкладки до посвідчення дитини, яка визнана інвалідом, інвалідність 
якої пов'язана з Чорнобильською катастрофою серії Д вперше:
- заява одного з батьків (в довільній формі);
- копія паспорта матері або батька дитини;
- копія посвідчення «Особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
батька або матері дитини;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- оригінал посвідчення «Дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи» серії Д;
- копія експертного висновку про причинний зв’язок захворювання з Чорнобильською 
катастрофою.

Для отримання посвідчення «Дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого
громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих) категорій __________ , смерть якого
пов'язана з Чорнобильською катастрофою» вперше:__________________________________



заява (в довільній формі); 
копія паспорта;
- 1 (одна) фотокартка 3x4;
- копія експертного висновку про причинний зв'язок смерті з захворюванням, пов’язаного з 
Чорнобильською катастрофою;
- оригінал відповідного посвідчення померлого чоловіка (дружини), який мав статус 
постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- копія свідоцтва про смерть чоловіка (дружини), який мав статус постраждалого внаслідок 
Чорнобильської катастрофи;
- копія свідоцтва про шлюб.

Для отримання посвідчення дружини (чоловіка) (якщо вони не одружилися вдруге) 
померлого громадянина, смерть якого пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, 
у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у 
складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт вперше:
- заява (в довільній формі);
- копія паспорта;
- 1 (одна) фотокартка 3x4;
- оригінал відповідного посвідчення померлого чоловіка (дружини), який мав статус 
учасника ліквідації інших ядерних аварій;
- копія свідоцтва про смерть чоловіка (дружини), який мав статус постраждалого внаслідок 
Чорнобильської катастрофи;
- копія свідоцтва про шлюб.
- копія довідки про причинний зв'язок смерті з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у 
ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні 
ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт ( експертний висновок).

Для отримання посвідчення «Потерпілого від Чорнобильської катастрофи» серії Г 
(особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів 
або не менше трьох місяців протягом 1986 - 1987 років за межами зони відчуження на 
роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з 
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими 
завданнями) вперше:
- заява (в довільній формі);
- копія паспорта;
- 1 (одна) фотокартка 3x4;
- оригінал довідки встановленого зразка (додаток №1 до Порядку видачі посвідчень особам, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) -  видається підприємством, що 
відряджало громадянина на роботи з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним



фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що 
виконувалися за урядовими завданнями.

Для отримання посвідчення «Особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» категорії 1 серії А (інваліди з числа учасників ліквідації ядерних аварій, 
ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням зброї, щодо яких встановлено 
причинний зв’язок інвалідності з відповідною аварією, випробуванням або військовим 
навчанням, а також хворі на променеву хворобу внаслідок участі у ліквідації ядерних аварій, 
у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та особи, 
які стали інвалідами, захворіли на променеву хворобу внаслідок будь-якої радіаційної аварії, 
порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил 
зберігання і поховання радіоактивних речовин, які сталися не з вини потерпілих, що 
визначено актом за формою НІ (у разі коли захворювання пов'язано з виробничою або 
професійною діяльністю) або актом державної комісії про нещасний випадок (радіаційну 
аварію), якщо такий зв’язок встановлено медичними закладами) вперше: 
заява (в довільній формі);
- копія паспорта;
- 1 (одна) фотокартка 3x4;
- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
- копія експертного висновку про причинний зв’язок захворювання з відповідною аварією, 
випробуванням або військовим навчанням, порушенням правил експлуатації обладнання з 
радіоактивною речовиною тощо.

Для отримання посвідчення«Учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕСу 19__році» категорії 2 серії А (учасники випробувань ядерної зброї в атмосфері,
бойових радіоактивних речовин і учасники військових навчань із застосуванням такої зброї 
та ліквідації наслідків ядерних аварій) вперше:
- заява (в довільній формі);
- копія паспорта;
- 1 (одна) фотокартка 3x4;
- довідка, що підтверджує участь у випробуваннях ядерної зброї в атмосфері, бойових 
радіоактивних речовин або участь у військових навчаннях із застосуванням такої зброї та 
ліквідації наслідків ядерних аварій, видана відповідною військовою частиною або 
Центральним військовим архівом Співдружності Незалежних Держав.

Для отримання гюсвідчення«Особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» категорії 2 серії Б (особи, захворювання яких пов'язано з переопроміненням 
внаслідок будь-якої аварії, порушенням правил експлуатації обладнання з радіоактивною 
речовиною, порушенням правил зберігання і поховання радіоактивних речовин, які сталися



не з вини потерпілих, що визначено актом за формою НІ (у разі коли захворювання 
пов'язано з виробничою або професійною діяльністю) або актом державної комісії про 
нещасний випадок (радіаційну аварію), якщо такий зв'язок встановлено медичними 
закладами) вперше:
- заява (в довільній формі);
- копія паспорта;
- 1 (одна) фотокартка 3x4;
- копія експертного висновку про причинний зв’язок захворювання з відповідною аварією, 
порушенням правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, тощо.

Для отримання посвідчення«Учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у 19__році» категорії 3 серії А (особи, які складали ядерні заряди і здійснювали на
них регламентні роботи для проведення відповідних випробувань і військових навчань, 
брали участь у підземних випробуваннях ядерної зброї, а також ті, які переопромінились 
при охороні ядерних полігонів під час випробувань (якщо їх не віднесено до категорії 1) 
вперше:
- заява ( в довільній формі);
- копія паспорта;
- 1 (одна) фотокартка 3x4;
- оригінал довідки, що підтверджує участь у складанні ядерних зарядів та здійснення на них 
регламентних робіт для проведення відповідних випробувань, військових навчань, участь у 
підземних випробуваннях ядерної зброї, видана відповідною військовою частиною або 
Центральним військовим архівом Співдружності Незалежних Держав.

Для отримання дублікату посвідчення у випадку втрати:
- заява (в довільній формі, з поясненням обставин втрати);
- копія паспорта;
- 1 (одна) фотокартка 3x4;
- публікація у друкованих засобах масової інформації обласного значення про визнання 
втраченого посвідчення недійсним.

Для отримання дублікату посвідчення у разі його псування:
- заява (в довільній формі, з поясненням обставин псування);
- копія паспорта;
- 1 (одна) фотокартка 3x4;
- оригінал зіпсованого посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, відповідної категорії.

_______Для отримання дублікату при зміні прізвища, ім'я, по-батькові особи, яка



постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідної категорії:
- заява (в довільній формі);
- копія паспорта;
- 1 (одна) фотокартка 3x4;
- копія документа, який підтверджує зміну прізвища, ім'я або по-батькові (свідоцтво про 
народження, свідоцтво про шлюб/про розірвання шлюбу, тощо);
- оригінал посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи 
відповідної категорії, яке підлягає заміні.

10. Порядок та спосіб подання документів, 
необхідних для отримання адміністративної 

послуги

Документи подаються до Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації особисто заявником. У разі надання неповного комплекту документів, 
заявнику протягом 10 робочих днів надається вмотивована відмова.

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Плата згідно із чинним законодавством не передбачена.

12. Строк надання адміністративної послуги Відповідно до абзацу 14 пункту 10 Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 січня 1997 р. № 51, рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення 
приймається у місячний термін з дня надходження необхідних документів до органу, що 
видає посвідчення.

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі посвідчення і отриманні статусу є 
невідповідність документів, зазначених у пункті 10 Порядку видачі посвідчень особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51.

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Після засідання комісії по забезпеченню контролю за правомірністю видачі посвідчень 
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, громадянам встановлюється статус постраждалих від 
Чорнобильської катастрофи та видаються відповідні посвідчення.

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Письмово

* Заява пишеться у довільній формі.

Заступник директора Департаменту М.Дідик


