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Назва послуги
Видача посвідчень «Жертви нацистських переслідувань» ст.6-1,
ст.6-2, ст.6-3

№ послуги
028

I. Платність: безоплатно.
II. Необхідні документи:
1.Заява.
2.Документ, що засвідчує особу.
3.Пенсійне посвідчення.
4.Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності.
5.Копія свідоцтва про народження.
6.Копія свідоцтва про одруження.
7.Копія документів про факт перебування в місцях примусового тримання та примусових
робіт, а саме:
- довідки видані органами служби безпеки, державними архівами, архівами МВС,
Міноборони, архівними установами інших держав;
- довідки Військово-медичного музею колишнього СРСР (м. Санкт-Петербург);
- довідки Міжнародної служби розшуку Червоного Хреста;
- довідки з архівів-музеїв, утворених в місцях розташування колишніх фашистських
концтаборів;
- довідки, витягу з документів особової справи за місцем роботи;
- довідки з книг руху вихованців дитячих закладів;
- свідчення іноземних громадян, які проживають нині у Федеративній Республіці Німеччині
або в інших державах про нацистські переслідування заявника;
8.Рішення суду про факт нацистських переслідувань, факт і період перебування в місцях
примусового тримання (у разі відсутності документів);
9.Фотокартка розмір 3х4 (одна).
При собі мати: оригінали документів, реєстраційний номер облікової картки платника
податків.
III. Строк надання послуги:
У присутності заявника.
IV. Результати надання послуги:
Одержання посвідчення.

V. Порядок та спосіб подання документів:
Комплект документів подається особисто до відділу прийому документів або надсилається
поштою.
У випадку направлення документів поштою, копії завіряються особисто заявником.
VI. Способи отримання відповіді:
Повідомлення про відмову у видачі посвідчення можна отримати в управлінні праці та
соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради (протягом 15
днів).
VII. Підстава:
Ст. 5 Закону України від 23.03.2000 № 1584-III «Про жертви нацистських переслідувань»,
редакція від 25.07.2018; 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»,
редакція від 17.01.2014.

