
 

Санаторно-курортне лікування громадян, 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 про взяття на облік для отримання путівки 

довідка для одержання путівки на санаторно-

курортне лікування за формою 070/о; 

- копія посвідчення громадянина, віднесеного до 

категорії 1; 

- копія паспорта  

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

для дітей з 

інвалідністю та одного 

із батьків дитини з 

інвалідністю 

- заява про взяття на облік для отримання путівки ; 

- довідка для одержання путівки на санаторно-

курортне лікування  за формою 070/о 

- довідка для одержання путівки одного із батьків 

дитини або особою, яка їх замінює, на санаторно-

курортне 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» 



Санаторно-курортне 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 про взяття на облік для забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням; 

- довідка для одержання санаторно-курортного 

лікування за формою 070/о; 

- висновок МСЕК; 

- паспорт та документ про присвоєння реєстраційного 

номера облікової картки платника податків; 

 

Нормативні 

документи 

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні». 

 

Постанова КМУ від 22.02.2006 №187 «Про затвердження 

Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками 

деяких категорій громадян структурними підрозділами з 

питань соціального захисту населення районних, районних 

у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами 

міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. 

Києва) рад 

 



Санаторно-курортне лікування ветеранів війни 

 

 
 

 

 

Перелік категорій 

одержувачів послуг 

- особи з інвалідністю внаслідок війни; 

- учасники бойових дій; 

- учасники війни; 

- особи, на яких поширюється чинність Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх 

соціального захисту» та «Про жертви нацистських 

переслідувань» 

 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги  

- заява про взяття на облік для забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням; 

- довідка для одержання санаторно-курортного 

лікування за формою 070/о; 

- відповідне пільгове посвідчення; 

- паспорт та документ про присвоєння реєстраційного 

номера облікової картки платника податків; 

 

Нормативні 

документи 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх 

соціального захисту». 

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань». 

 

Постанова КМУ від 22.02.2006 №187 «Про затвердження 

Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками 

деяких категорій громадян структурними підрозділами з 

питань соціального захисту населення районних, районних 

у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами 

міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. 

Києва) рад» 

 



Санаторно-курортне лікування учасників 

антитерористичної операції 

 

 

 

 

Перелік категорій 

одержувачів послуг 

- постраждалі учасники Революції Гідності; 

- учасники бойових дій; 

- особи з інвалідністю внаслідок війни; 

- учасники війни. 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги  

- заява про взяття на облік для забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням; 

- довідка для одержання санаторно-курортного 

лікування за формою 070/о; 

- копія відповідного посвідчення; 

- копія військового квитка (за наявності) (для 

учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок 

війни та учасників війни); 

- документ, що підтверджує безпосередню участь 

(забезпечення проведення) особи в 

антитерористичній операції чи заходах із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 

і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях (для учасників 

бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та 

учасників війни); 

- паспорт та документ про присвоєння реєстраційного 

номера облікової картки платника податків. 

Під час подання копій документів особи надають їх 

оригінали для огляду. 

Нормативні 

документи 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

 

Постанова КМУ від 31.03.2015 №200  «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті на забезпечення постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним 

лікуванням» 


