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ДЕПАРТАМЕНТ «ЦЕНТР НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ»  

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

 

м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14, 

тел. 15-88, 096-097-15-88, 050-255-15-88 

cnap@kremen.gov.ua, www.cnap-kremen.gov.ua 

Режим роботи: 

понеділок з 08-00 до 17-00 

середа з 09-00 до 17-00 

вівторок, четвер з 08-00 до 20-00 

п’ятниця, субота з 08-00 до 16-00 
 

Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань 

1.  Порядок та спосіб 

подання документів 

Особисто за пред’явленням документів, що посвідчують особу, 

або уповноваженою особою за пред’явленням документів, що 

посвідчують особу та підтверджують повноваження. 

Документи подаються за місцем проживання заявника. 

Внутрішньопереміщені особи подають документи відповідно до 

довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. 

Особами, які належать до числа жертв нацистських 

переслідувань, є: 

– колишні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць 

примусового тримання та місць примусових робіт у роки Другої 

світової війни; 

– особи, які були насильно вивезені з території колишнього 

Союзу РСР на примусові роботи на територію Німеччини або її 

союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, 

або на території окупованих ними інших держав; 

– діти, які народилися в місцях примусового тримання їх 

батьків та в місцях відбування батьками примусових робіт; 

– діти 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. 

– особи, які у роки Другої світової війни були насильно 

вивезені з території інших держав, що після 1944 року увійшли до 

складу колишнього Союзу РСР, а також особи, які після звільнення 

з концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового 

тримання та місць примусових робіт були переселені на територію 

України. 

 

Жертвам нацистських переслідувань видаються відповідні 

посвідчення замість раніше виданого посвідчення ветерана війни. 
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2.  Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Для установлення статусу жертви нацистських переслідувань: 

1. Заява. 

2. Один або декілька документів, що підтверджують належність 

особи до жертв нацистських переслідувань (копія):  

– 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, Равенсбрюк 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;  

– довідка, витяги з документів особової справи за місцем роботи;  

– довідка з книг руху вихованців дитячих закладів із зазначенням 

назви цих закладів та часу перебування в них особи;  

– свідчення іноземних громадян, які проживають нині у 

Федеративній Республіці Німеччині або в інших державах, про 

нацистські переслідування, засвідчених за місцем проживання у 

відповідних державних органах цих країн.  

3. Паспорт громадянина України (копія).  

4. Довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та 

причину інвалідності – для осіб, яким встановлена інвалідність 

(копія). 

5. Фото розміром 3х4 у кількості 1 шт. 
 

Для надання статусу дружинам (чоловікам) померлих жертв 

нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з 

інвалідністю, які не одружилися вдруге: 
 

1. Заява. 

2. Паспорт громадянина України (копія).  

3. Свідоцтво про одруження (копія). 

4. Посвідчення жертви нацистських переслідувань (копія). 

5. Довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та 

причину інвалідності (копія). 

6. Свідоцтво про смерть (копія). 

7. Фото розміром 3х4 у кількості 1 шт. 
 

     До документів про факт нацистських переслідувань, складених 

іноземною мовою, додається переклад на українську мову, 

засвідчений в установленому порядку. 
 

Примітка: копії звіряються з оригіналами 

3. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 
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4. Строк надання 

адміністративної послуги 

10 робочих днів 

5. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Відсутні підтвердні документи належності особи до жертв 

нацистських переслідувань, або підтвердні документи видані 

неуповноваженими на це органами.  

2. Подання документів до заяви не в повному обсязі. 

3. Подання документів не за місцем проживання. 

6. Результат надання 

адміністративної послуги 

Посвідчення «Жертви нацистських переслідувань» або мотивована 

відмова. 

7. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Особисто за пред’явленням документів, що посвідчують особу, або 

уповноваженою особою за пред’явленням документів, що 

посвідчують особу та підтверджують повноваження. 

8. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання 

адміністративної послуги 

1. Закон України «Про жертви нацистських переслідувань». 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000  

№ 1467 «Про затвердження Порядку виготовлення та видачі 

посвідчень, листів талонів на право одержання          пільгових 

проїзних документів (квитків) жертвам                    нацистських 

переслідувань».  

9. Відповідальний за 

виконання 

Управління соціального захисту населення Автозаводського району 

Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області  

м. Кременчук, проспект Свободи, 66  

тел./факс: (0536) 758683,  

E-mail: 26218015@mail.gov.ua 

Код ЄДРПОУ 26218015 

 


