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1 ЦНАП 
(місцезнаходження (адреса), 
режим роботи, довідковий 
телефон, адреса електронної 
пошти та веб-сайту) 

Центр надання адміністративних послуг(ЦНАП) 
46025, м. Тернопіль, вул. Князя Острозького,6, І-й 
поверх. 
Графік прийому громадян: 
понеділок, середа, четвер – з 9.00 до 16.00; 
п’ятниця – з 8.00 до 15.00;  
вівторок – з 11.00 до 20.00; 
субота – з 8.00 до 15.00. 
Телефон: 0674472741, 0800303520 (безкоштовний). 
Електронна адреса ЦНАП:cnapternopil@meta.ua.  
Веб-сайт ЦНАП:http://cnap.rada.te.ua/. 

Віддалені робочі місця працівників ЦНАП  

с. Курівці, вул. Нова,3, Тел. +38 (03540) 43286 
Ел. адреса: kyrivci@ukr.net; 

с. Чернихів, вул. Центральна,38 

Тел. +38 (03540)34624 

Ел. адреса: chernuxiv@ukr.net; 
Графік прийому: 
понеділок, середа,– з 9.00 до 16.00 год.; 
п’ятниця – з 8.00 до 13.00 год.; 
обідня перерва – з 13.00 до 14.00 год. 
с. Кобзарівка, вул. Центральна,22 

Тел. +38 (03540) 33642 

Ел. адреса: kobzarivka_admin@ukr.net 

с. Іванківці, вул. Т. Шевченка,16 

Тел. +38 (03540) 33631 
Ел. адреса: malashivci@ukr.net 
Графік прийому: 
вівторок, четвер – з 9.00 до 16.00 год.; 
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п’ятниця – з 8.00 до 13.00 год,; 
обідня перерва – з 13.00 до 14.00 год.  
Територіальний підрозділ ЦНАП 
46001,м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 3, 1-й 
поверх. 
Графік прийому громадян: 
понеділок-четвер – з 8.00 до 17.15 год.; 
п’ятниця – з 8.00 до 16.00 год.; 
обідня перерва – з 13.00 до 14.00 год. 
Субота, неділя – вихідні дні. 
https://ternopilcity.gov.ua/pro-gromadu/tsentr-nadannya-

administrativnih-poslug-u-naselenih-punktah-yaki-
priednalisya-do-tmtg/ 

2 Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання АП, що 
передбачені законом, та 
вимоги до них 

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; 
довідка МСЕК; 
фотографія заявника ( розмір 3*4); 
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 
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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; 
фотографія заявника ( розмір 3*4); 
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; 
довідка МСЕК; 
фотографія заявника ( розмір 3*4); 
один з документів: 
довідка, видана органами служби безпеки, державними 
архівами, архівами МВС, Міноборони, архівними 
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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.  
Дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських 
переслідувань, визнаних за життя особами з 
інвалідністю від загального захворювання, трудового 
каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге 
необхідно подати: 

заява. 
посвідчення померлої жертви нацистських переслідувань. 
довідка МСЕК померлої жертви нацистських 
переслідувань. 
свідоцтво про смерть померлої жертви нацистських 
переслідувань. 
свідоцтво про шлюб заявника; 
фотографія заявника ( розмір 3*4). 

3 Порядок та спосіб 
подання документів  

Заява та документи, необхідні для установлення 
статусу, видачі посвідчення, подаються  особою або 
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її законним представником, з пред’явленням 
оригіналів документів, суб’єкту надання 
адміністративної послуги: 
через посадових осіб центру надання 
адміністративних послуг, ВРМ, ТП; 
поштою або в електронній формі через офіційний 
веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним 
інформаційні системи органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, або Єдиний 
державний веб-портал електронних послуг (у разі 
технічної можливості)* 

4 Платність 
(безоплатність) АП, 
розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну АП, 
розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

Безкоштовно. 

5 Строк надання АП  10 календарних днів. 

6 Результат надання АП Посвідчення жертви нацистських переслідувань, або 
вмотивована  відмова. 

7 Спосіб і місце отримання 
відповіді (результату 
АП) 

Особисто заявником або його законним 
представником, за що вони розписуються у журналі 
обліку видачі результатів надання адміністративних 
послуг, у центрі надання адміністративних послуг, 
ВРМ, ТП 

8 Перелік підстав для 
відмови у наданні АП 

1. Неповний пакет документів. 
2. Недостовірність інформації. 
3. Звернення заявника не за місцем реєстрації. 

9 Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 
умови надання АП 
(пункти, статті, розділи 
тощо, назва та реквізити 
законодавчих актів) 

Закон України „Про жертви нацистських переслідувань”  
від 23.03.2000 № 1584-III (далі – Закон) 
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) 

10 Додаткова інформація       *Особам з інвалідністю, у яких групу 
інвалідності встановлено без терміну перегляду, 
видаються безтермінові посвідчення, іншим – на 
період встановлення групи інвалідності. У разі 
продовження медико – соціальною експертною 
комісією терміну чи зміни групи інвалідності в 
посвідчення (на правому внутрішньому боці) 
вклеюється новий бланк-вкладка, до якого 
вносяться відповідні записи. 
       *До документів про факт нацистських 
переслідувань, складених іноземною мовою, 
обов’язково додається переклад на українську 
мову, засвідчений в установленому порядку. 
 До розгляду приймаються копії цих документів, 
засвідчені у встановленому порядку. 
 У разі відсутності документів про факт 
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нацистських переслідувань факт і період 
перебування в місцях примусового тримання 
встановлюється в судовому порядку. 
      *Особи, яким вже було встановлено статус 
ветерана війни, мають право на пільги 
відповідно до Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 
У разі, коли зазначена категорія осіб має бажання 
отримувати пільги відповідно до Закону України 
«Про жертви нацистських переслідувань»  
здійснюється обмін посвідчення ветерана війни 
на посвідчення жертви нацистських 
переслідувань. 

 *До інформаційної картки додаються форми заяв: 


