
Перелік документів: 

1) заява; 

2) паспорт; 

3) фото 3х4.  

Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — на підставі одного з 
таких документів:- довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження із 
зазначенням кількості днів і населеного пункту, підтвердженої первинними 
документами (наказ чи розпорядження про відрядження до зони відчуження із 
зазначенням періоду роботи (служби) в зоні відчуження, особового рахунка, табеля 
обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою 
підприємства про прибуття та вибуття працівника, шляхових листів (за наявності), 
трудової книжки (у разі потреби); -довідки архівної установи про участь у ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в зоні відчуження із зазначенням періоду 
служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населені пункти зони 
відчуження, у разі потреби - довідки командира військової частини, військового 
квитка, витягу з особової справи військовослужбовця, завіреного в установленому 
порядку;  

Особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, щодо 
яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою 
копія довідки МСЕК про встановлення  інвалідності відповідної групи, пов'язаної з 
Чорнобильською катастрофою;  

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) та особам, які 
постійно проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до 
прийняття рішення про відселення, -  довідка, яка видана Волинською, 
Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською облдержадміністраціями 
(додатки 3 і 4);  

Особам, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов’язкового) та 
гарантованого добровільного відселення на день аварії або які станом на 1 січня 1993 
р. прожили в 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, -  довідка встановленого зразка 
(додаток 5);  

Дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, -  довідка встановленого зразка 
(додаток 8);  

Особам, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у 
зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення за 
умови, що вони станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно 



навчалися в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні 
гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років, — на підставі 
довідки встановленого зразка (додаток 6);  

особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. 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’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що 
виконувалися за урядовими завданнями, — на підставі довідки встановленого зразка 
(додаток 7); 

дружині (чоловіку) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської 
катастрофи, віднесеного (віднесеної) до категорій 1 або 2, або з числа учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть 
якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також дружині (чоловіку), 
якщо та (той) не одружилася (одружився) вдруге, померлого (померлої) громадянина 
(громадянки), віднесеного (віднесеної) до категорій 1, 2 або 3, смерть якого (якої) 
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, —  документи про підтвердження статусу 
постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, участі 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, 
відповідного посвідчення (за наявності) та експертного висновку щодо встановлення 
причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою, 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;  

 


