
 

Компенсація замість путівки громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

 

 

 

Перелік категорій 

одержувачів послуг 

- громадяни, віднесені до категорії 1, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою. 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

для громадян , 

віднесених до  

категорії 1 

- заява на отримання грошової компенсації замість 

путівки; 

- довідка для одержання путівки на санаторно-

курортне лікування за формою 070/о; 

- копію посвідчення громадянина, віднесеного до 

категорії 1; 

- копію паспорта . 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

для дітей з 

інвалідністю та одного 

із батьків або особи, 

яка їх замінює 

- заява на отримання грошової компенсації замість 

путівки ; 

- довідка для одержання путівки на санаторно-

курортне лікування за формою 070/о; 

- довідка для одержання путівки одним із батьків 

дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, на 

санаторно-курортного лікування  за формою 070/о; 

- копія посвідчення дитини з інвалідністю; 

- копія свідоцтва про народження або копія паспорта 

дитини з інвалідністю; 

- копія паспорта одного з батьків дитини з 

інвалідністю або особи, яка їх замінює; 

- довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у 

житловому приміщенні/ будинку осіб. 

Нормативні 

документи 

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

 

Постанова КМУ від 23.11.2016 №854 «Деякі питання 

санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 



Грошова компенсація замість санаторно-курортної 

путівки та вартості самостійного санаторно-

курортного лікування осіб з інвалідністю 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Перелік категорій 

одержувачів послуг 

- особи з інвалідністю внаслідок загального 

захворювання; 

- особи з інвалідністю з дитинства.  

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги  

- заява особи з інвалідністю про виплату грошової 

компенсації ( якщо протягом трьох календарних 

років не одержували безоплатної путівки до 

санаторно-курортного закладу); 

- медична довідка за формою 070/щодо необхідності 

забезпечення  санаторно-курортним  лікуванням; 

- документ про сплату повної вартості санаторно-

курортної путівки строком не менше як 18 днів, що 

засвідчує проходження особою з інвалідністю 

санаторно-курортного лікування (тільки для виплати 

грошової компенсації за самостійне лікування); 

- посвідчення особи з інвалідністю, що підтверджує її 

належність до пільгової категорії громадян. 

Нормативні 

документи 

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні». 

 

Постанова КМУ від 07.02.2007  №150 «Про затвердження 

Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю 

грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки 

та вартості самостійного санаторно-курортного лікування» 



Виплата грошової компенсації вартості санаторно-

курортного лікування особам з інвалідністю 

внаслідок війни відповідно до Законів України  

"Про війни, гарантії соціального захисту" та "Про 

жертви нацистських переслідувань" 

                                                               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Перелік категорій 

одержувачів послуг 

- особи з інвалідністю внаслідок війни; 

- особи з інвалідністю, зазначені у статті 6-2 Закону 

України «Про жертви нацистських переслідувань»; 

 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

- заява про виплату грошової компенсації (якщо 

протягом двох років не одержували безоплатних 

санаторно-курортних путівок, незалежно від 

наявності медичного висновку про необхідність 

санаторно-курортного лікування або медичних 

протипоказань); 

- посвідчення особи, що підтверджує її належність до 

пільгової категорії громадян. 

Нормативні документи Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» 

 

Постанова КМУ від 17.06.2004  №785 «Про затвердження 

Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-

курортного лікування деяким категоріям громадян» 

 


