Середня вартість путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1,
визначається Міністерством соціальної політики щороку з розрахунку 35 відсотків розміру
одного прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб,
які втратили працездатність. Відповідно розмір грошової компенсації на 2018 рік складає
481,00 грн.
Виплата грошової компенсації здійснюється на підставі:
- заяви;
- копія посвідчення учасника ліквідації на Чорнобильській АЕС;
- копія паспорта та кода;
- довідка № 070/0.
Також внесено зміни щодо виплати одноразової компенсації у зв’язку з втратою
годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації
наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних
робіт, виплачується дружині чи чоловікові в разі, коли вони не одружилися вдруге, сім’ї
померлого годувальника з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, в якій є непрацездатні особи, що були на утриманні померлого на
момент його смерті.
Належність до непрацездатних осіб та членів сім’ї, які вважаються такими, що були на
утриманні померлого годувальника, визначається згідно із статтею 36 Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Виплата одноразової компенсації здійснюється на підставі:
-свідоцтва про смерть;
-документа, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням
ядерної зброї, складення ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт, із числа
осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
-свідоцтва про шлюб;
-експертного висновку міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку
хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, іншої ядерної аварії, участі в ядерному
випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів
та здійсненні на них регламентних робіт або військово-лікарської комісії, що діє в системі
МВС, СБУ чи Міноборони.

