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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ІК 04-46 (01197) 

адміністративної послуги 

«Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань» 

 

Управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації 

суб’єкт надання адміністративної послуги 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

Центр надання адміністративних послуг 

Боратинської сільської ради 

1 Місцезнаходження центру 

надання адміністративних послуг 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання адміністративних 

послуг 

 

Волинська обл., Луцький район,с. Боратин, вул. 

Центральна, 15 

Телефон: 0673127747 

Е-mail:boratyn.cnap@gmail.com 

веб-сайт: https://www.boratyn.ukraina.org.ua 

 

2 Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративних 

послуг 

Графік прийому: 

Понеділок- четвер: 08.00 – 17.15 

П’ятниця: 08.00 – 16.00 

Технічна перерва: 13.00 – 14.00 

Субота, неділя – вихідні дні. 

3 Інформація про  територіальний 

підрозділ та віддалені робочі місця 

ЦНАП (місце подання документів 

та отримання результату послуги) 

Волинська обл., Луцький район,     

ТП с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63а 

Телефон: (0332) 797 560                                                           

Е-mail:  girkapolonka@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,     

с. Баїв, вул.  Перемоги, 37                                                        

Телефон: (0332) 708 300                                                           

Е-mail:  baivska@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Баківці, вул. Червоного Хреста, 12а, 

Телефон: (0332) 795 232                                                         

Е-mail:  bakivtsi@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Коршів, вул. Лесі Українки,82 

Телефон: (0332) 793134                                                         

Е-mail:  korshuw@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  
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mailto:girkapolonka@gmail.com
mailto:baivska@gmail.com
mailto:bakivtsi@gmail.com
mailto:korshuw@gmail.com


с. Лаврів, вул. Шкільна,1 

Телефон: (0332) 797571                                                     

Е-mail:  lawruw@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Промінь, вул.  Миру, 11  

Телефон: (0332) 792 888                                                          

Е-mail:  promyn@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Радомишль, вул. Центральна, 47 

Телефон: (0332) 787537                                                        

Е-mail:  radomyshel@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Ратнів, вул. Перемоги,9 

Телефон: (0332) 797570                                                          

Е-mail:  ratniw@gmail.com 

4 Інформація щодо режиму роботи 

віддалених робочих місць надання 

адміністративних послуг 

Графік прийому: 

Понеділок - четвер: 08.00 – 17.15 

П’ятниця: 08.00 – 16.00 

Технічна перерва: 13.00 – 14.00 

Субота,неділя – вихідні дні. 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

5 Закони України  Закон України „Про жертви нацистських 

переслідувань”  

від 23.03.2000 № 1584-III (далі – Закон) 

6 Акти Кабінету Міністрів України  Постанова Кабінету Міністрів України від 

27.09.2000 № 1467 „Про затвердження Порядку 

виготовлення та видачі посвідчень, листів талонів на 

право одержання пільгових проїзних документів” (зі 

змінами) 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для одержання послуги Посвідчення видаються:                                                                          

колишнім неповнолітнім  (яким   на   момент   ув'яз-

нення   не виповнилося  18  років)  в'язням концта-

борів,  гетто,  інших місць примусового  тримання,  

створених  фашистською  Німеччиною  та  її союз-

никами  в  період Великої Вітчизняної війни та Дру-

гої світової війни,  а  також  дітям,  які  народилися  

в   зазначених   місцях примусового  тримання  їх 

батьків,  які  мають  право  на пільги, встановлені  

статтею  6-1 Закону  України "Про жертви нацист-

ських переслідувань",  колишнім малолітнім (яким 

на момент ув'язнення не виповнилося  14 років) 

в'язням концтаборів,  гетто та інших  місць  приму-

сового тримання,  які  визнані  інвалідами  від  за-

гального захворювання, трудового каліцтва та з ін.-

ших причин,  які мають право на  пільги, встанов-

лені  статтею  6-2  Закону  України "Про жертви на-

цистських переслідувань, колишнім в'язням   конц-

таборів,   гетто   та   інших    місць  примусового  

тримання в період Великої Вітчизняної війни та 

Другої світової війни;  особам,  які були насильно 

вивезені на  примусові роботи  на  територію Німеч-
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чини або її союзників,  що перебували у стані  війни  

з  колишнім  СРСР,  або  на   території   окупованих 

Німеччиною  інших держав;  дітям партизанів,  під-

пільників,  інших учасників  боротьби  з  націонал-

соціалістським  режимом  у   тилу ворога,  яких  у 

зв'язку з патріотичною діяльністю їх батьків було 

піддано репресіям,  фізичним розправам,  гонінням, 

які мають право на  пільги,  встановлені  статтею   6-

3  Закону України "Про жертви нацистських  пе-

реслідувань",      дружинам (чоловікам)     померлих      

жертв  нацистських переслідувань,   визнаних   за  

життя  інвалідами  від  загального захворювання,  

трудового  каліцтва  та  з  інших  причин,  які  не 

одружилися   вдруге   та   мають   право  на  пільги,  

встановлені статтею  6-4 Закону України "Про жерт-

ви нацистських переслідувань 

8 Перелік необхідних документів Для видачі посвідчення жертви нацистських 

переслідувань, яка має право на пільги, встановленні 

статтею 61 Закону, та листи талонів, подаються: 

заява; 

паспорт громадянина України або інший документ, 

який засвідчує особу; 

один з документів: 

довідка, видана органами служби безпеки, 

державними архівами, архівами МВС, Міноборони, 

архівними установами інших держав; 

довідка Військово-медичного музею колишнього 

СРСР       (м. Санкт-Петербург); 

довідка Міжнародної служби розшуку Червоного 

Хреста; 

довідка з архівів-музеїв, утворених в місцях 

розташування колишніх фашистських концтаборів 

(Освенцім, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен, 

Равенсббрюк та інші), гетто та інших місцях 

примусового тримання і примусових робіт у роки 

Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, 

а також архівів іноземних антифашистських 

організацій; 

довідка Комісії у справах колишніх партизанів 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років при 

Верховній Раді України. 

В окремих випадках посвідчення може видаватись 

також на підставі документів, які містять необхідні 

відомості про факт нацистських переслідувань, а 

саме:  

довідки, витягу з документів особової справи за 

місцем роботи; 

довідки з книг руху вихованців дитячих закладів із 

зазначенням назви цих закладів та часу перебування 

в них особи, яка звернулася за отриманням 

посвідчення; 

свідчення іноземних громадян, які проживають нині 

у Федеративній Республіці Німеччині або в інших 



державах, про нацистські переслідування особи, яка 

звернулася за отриманням посвідчення, засвідчених 

за місцем проживання у відповідних державних 

органах цих країн. 

Вищезазначені довідки повинні містить інформацію 

про факт ув’язнення неповнолітніх (яким на момент 

ув’язнення не виповнилось 18 років) в’язнів 

концентраційних таборів, гетто, інших місць 

примусового тримання, визначених статтею 1 

Закону, створених фашистською Німеччиною та її 

союзниками в період Другої світової війни, а також 

народження дітей у зазначених місцях примусового 

тримання їх батьків.  

Для видачі посвідчення жертви нацистських 

переслідувань, яка має право на пільги, встановленні 

статтею 62 Закону, та листів талонів, подаються: 

заява; 

паспорт громадянина України або інший документ, 

який засвідчує особу; 

довідка МСЕК; 

один з документів: 

довідка, видана органами служби безпеки, 

державними архівами, архівами МВС, Міноборони, 

архівними установами інших держав; 

довідка Військово-медичного музею колишнього 

СРСР       (м. Санкт-Петербург); 

довідка Міжнародної служби розшуку Червоного 

Хреста; 

довідка з архівів-музеїв, утворених в місцях 

розташування колишніх фашистських концтаборів 

(Освенцім, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен, 

Равенсббрюк та інші), гетто та інших місцях 

примусового тримання і примусових робіт у роки 

Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, 

а також архівів іноземних антифашистських 

організацій; 

довідка Комісії у справах колишніх партизанів 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років при 

Верховній Раді України. 

В окремих випадках посвідчення може видаватись 

також на підставі документів, які містять необхідні 

відомості про факт нацистських переслідувань, а 

саме:  

довідки, витягу з документів особової справи за 

місцем роботи; 

довідки з книг руху вихованців дитячих закладів із 

зазначенням назви цих закладів та часу перебування 

в них особи, яка звернулася за отриманням 

посвідчення; 

свідчення іноземних громадян, які проживають нині 

у Федеративній Республіці Німеччині або в інших 

державах, про нацистські переслідування особи, яка 

звернулася за отриманням посвідчення, засвідчених 

за місцем проживання у відповідних державних 



органах цих країн. 

Вищезазначені довідки повинні містить інформацію 

про факт ув’язнення колишніх малолітніх (яким на 

момент ув’язнення не виповнилось 14 років) в’язнів 

концентраційних таборів, гетто, інших місць 

примусового тримання, визначених статтею 1 

Закону, визнаних особами з інвалідністю. 

Для видачі посвідчення жертви нацистських 

переслідувань, яка має право на пільги, встановленні 

статтею 63 Закону, подаються: 

заява; 

паспорт громадянина України або інший документ, 

який засвідчує особу; 

один з документів: 

довідка, видана органами служби безпеки, 

державними архівами, архівами МВС, Міноборони, 

архівними установами інших держав; 

довідка Військово-медичного музею колишнього 

СРСР       (м. Санкт-Петербург); 

довідка Міжнародної служби розшуку Червоного 

Хреста; 

довідка з архівів-музеїв, утворених в місцях 

розташування колишніх фашистських концтаборів 

(Освенцім, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен, 

Равенсббрюк та інші), гетто та інших місцях 

примусового тримання і примусових робіт у роки 

Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, 

а також архівів іноземних антифашистських 

організацій; 

довідка Комісії у справах колишніх партизанів 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років при 

Верховній Раді України. 

В окремих випадках посвідчення може видаватись 

також на підставі документів, які містять необхідні 

відомості про факт нацистських переслідувань, а 

саме:  

довідки, витягу з документів особової справи за 

місцем роботи; 

довідки з книг руху вихованців дитячих закладів із 

зазначенням назви цих закладів та часу перебування 

в них особи, яка звернулася за отриманням 

посвідчення; 

свідчення іноземних громадян, які проживають нині 

у Федеративній Республіці Німеччині або в інших 

державах, про нацистські переслідування особи, яка 

звернулася за отриманням посвідчення, засвідчених 

за місцем проживання у відповідних державних 

органах цих країн. 

Вищезазначені довідки повинні містить інформацію: 

про факт ув’язнення колишніх в’язнів 

концентраційних таборів, гетто, інших місць 

примусового тримання, визначених статтею 1 

Закону, за період Великої Вітчизняної війни та 

Другої світової війни; 



про факт насильного вивезення на примусові роботи 

на територію Німеччини або її союзників, що 

перебували у стані війни з колишнім СРСР, або на 

території окупованих Німеччиною інших держав; 

про факт, що особа була дитиною партизанів, 

підпільників, інших учасників боротьби з націонал-

соціалістським режимом у тилу ворога, яких у 

зв’язку з патріотичною діяльністю їх батьків було 

піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням.  

Для видачі посвідчення, яке видається дружинам 

(чоловікам) померлих жертв нацистських 

переслідувань, подаються: 

заява; 

паспорт громадянина України або інший документ, 

який засвідчує особу; 

свідоцтво про одруження; 

свідоцтво про смерть жертви нацистських 

переслідувань; 

довідка МСЕК померлого громадянина; 

посвідчення жертви нацистських переслідувань 

померлого громадянина. 

9 Спосіб подання необхідних 

документів 

Документи надаються особисто жертвам 

нацистських переслідувань або за їхнім дорученням  

рідним чи іншими особами (в такому разі надається 

довіреність). 

10 Платність (безоплатність) 

надання послуги 

Безоплатно 

 

 

11 Строк надання послуги Рішення про встановлення статусу приймається у  10-

денний термін з дня подання документів. 

12 Перелік підстав для відмови у 

наданні послуги 

Ненадання в повному обсязі підтверджуючих 

документів. 

13 Результат надання послуги Видача посвідчень та листів талонів / відмова у 

видачі посвідчень та листів талонів 

14 Способи отримання відповіді 

(результату) 

Посвідчення жертви нацистських переслідувань 

видаються особисто  або за їх дорученням рідним чи 

іншим особам, за місцем проживання  жертв  

нацистських переслідувань, за що вони 

розписуються  у відповідних документах . 

 

 

 

 

 

 

 

 


	«Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань»

