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СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ (УБД)

Закон України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» ст. 6 (19), (20)

Постанова КМУ №413 від 20.08.2014 “Про затвердження 
Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення”.

Статус учасника бойових дій надається, якщо ви:
військовослужбовець
резервіст
військовозабов’язаний
працівник

Донецька та Луганська область - з 07.04.2014 року до дати, визначеної Указом Президента України як завершення 
АТО або військових дій на території України.

Харківська область – з 07.04.2014-14.09.2014.

Період та територія проведення  АТО

особа, яка перебувала у складі добровольчого формування,
яке  увійшло до складу ЗСУ/МВС/Нацгвардії

особа рядового складу
особа начальницького складу

Збройних сил України
Нацгвардії
СБУ
Служби зовнішньої розвідки 
Держприкордон служби
Держспецтрансслужби
Військових прокуратур

МВС
Управління державної охорони
Держспецв’язку
ДСНС
ДПтС
Добровольчих та інших військових формувань, 
які  увійшли до складу ЗСУ/МВС/Нацгвардії

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення; 

 перебували безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Якщо ви:

ПОРЯДОК 
ОТРИМАННЯ 
СТАТУСУ 
УЧАСНИКА 
БОЙОВИХ ДІЙ
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТУСУ УБД В АТО

У разі виникнення спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання, відомча комісія передає документи до 
Міжвідомчої комісії.

УВАГА! 
Якщо місце постійної дислокації в/ч 
(органу, підрозділу) безпосередньо у 
районі АТО, документи командирами/
начальниками подаються на розгляд 
відомчої комісії протягом 1 місяця 
після зарахування осіб до списків в/ч 
(органу, підрозділу) чи призначення їх 
на посади.  (п.6 Постанови КМУ №413)

УВАГА! 
Увага! Документи надсилайте 
рекомендованим листом з 
повідомленням або особисто 
реєструйте звернення у відповідній 
комісії (адреси комісій на стр. 8)

Відомча комісія приймає рішення про надання статусу УБД протягом одного місяця з дня 
надходження документів.

Посвідчення УБД видається у військовій частині. У разі індивідуального подання, 
посвідчення видається у відповідній комісії.

Якщо Ви вже маєте статус УБД, до відповідних комісій необхідно подати документи, які засвідчують Вашу 
участь в АТО для того, щоб бути включеним в реєстр учасників АТО.

Варіант 1
Через в/ч

Варіант 2
Індивідуально

Командир в/ч, начальник органу/
підрозділу протягом 1 місяця після 
завершення особою завдань в АТО 
подає довідку + інші документи, 
які підтверджують участь особи 
у бойових діях до відповідної 
відомчої комісії

В разі неподання командиром 
документів протягом 1 місяця 
з моменту завершення особою 
завдання в АТО, особа може 
звернутися до відповідної комісії 
самостійно. (п.8 Постанови КМУ 
№413)
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТУСУ УБД ДЕМОБІЛІЗОВАНИМ

Документи звільнених службовців МВС/Нацгвардії/ДПСУ та інших силових відомств, що беруть участь в АТО Обласними 
військкоматами не розглядаються.

Якщо документи на оформлення УБД були подані у в/ч до демобілізації (звільнення), посвідчення буде видано у відповідній 
в/ч.

УВАГА!

УВАГА!

Порядок оформлення статусу УБД демобілізованим

Демобілізований (звільнений) отримує документи при звільненні у в/ч

РВК передає документи до ОВК (Київського міського військкомату)

 Комісія з надання статусу УБД при ОВК  приймає рішення про надання статусу УБД протягом 
1 міс з моменту надходження документів

РВК видає посвідчення УБД особі

Рішення комісій можуть оскаржуватись у судовому порядку! 
Cтатус УБД не надається (позбавляється) в разі:

       наявності обвинувального вироку суду за вчинення особою умисного тяжкого злочину в період АТО;
       виявлення підробки документів;
       подання особою заяви про позбавлення статусу УБД.

УВАГА! 

Особа подає документи до РВК за місцем постановки на військовий облік
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Документи обов’язкові для посвідчення участі в АТО 
та отримання статусу УБД

ДОКУМЕНТИ

Довідка про участь в АТО, затвердженого зразка (оригінал)

Витяг із наказу по стройовій частині про прибуття до (убуття з) військової частини для виконання завдань АТО

Витяги із наказів першого заступника керівника Антитерористичного центру (командира сектору) про прибуття для 
виконання завдань АТО та вибуття до місця постійної дислокації

Інформація про осіб, яким надається статус УБД згідно зразка в Додатку №3 до Порядку надання статусу УБД, 
затвердженого КМУ

Копія першої сторінки паспорта громадянина України

Згода на збір та обробку персональних даних

Заява на ім’я голови комісії (в разі індивідуального подання)

ПАСПОРТ

Документи для індивідуального подання можна 
отримати, подавши рапорт на ім’я командира в/ч з 
проханням видати відповідний перелік документів. 
(Зразок на стр. 7)

Всі документи оформляються на аркушах формату А4 
та повинні мати поля не менше:
     30-35 мм — ліве; 
     10-15 мм — праве; 
     20-25 мм верхнє та нижнє.

УВАГА! УВАГА!
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ЗРАЗКИ ЗАЯВ

Прошу розглянути документи, що підтверджують мою безпосередню участь в антитерористичній 
операції (АТО) та надати мені статус учасника бойових дій. 

До заяви додаю:
1. Довідку про безпосередню участь в АТО № _____ від ________2015 р. (оригінал на 1 ст.)
2. Витяг з наказу командира В/ч____ № _____ від _____2015 р.  (оригінал на 1 ст.)
3. Витяг з наказу Антитерористичного центру при СБУ про прибуття для виконання завдань 

антитерористичної операції №_____ від _____2015р. (оригінал на 1 ст.)
4. Довідку про обставини травми № ______ від ______2015 р. (оригінал на 1 ст.)
5. Довідку ГВМЦ «ГВКГ» № _____ від 25.11.2014р. (оригінал на 1 ст.)
6. Копію паспорта
7. Копію ідентифікаційного коду
8. Згоду на збір та обробку персональних даних

Рапорт

Зразок заяви про надання статусу УБД 
(Подається до відомчої комісії)

___._________.20__ року           _____________________      ___________________________
                                                                       (підпис)                                        (прізвище та ініціали)

Голові Комісії МО України з питань 
визначення учасників бойових дій 

Мехеду П.М.
______________________________

(звання та ПІБ командира, якому
подається скарга)

______________________________
(Звання/ПІБ)

______________________________
(військова частина)

______________________________
(телефон)
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ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Кутовий штамп військової частини
(органу, підрозділу), установи, 
закладу

Видана 
____________________________________________________________________________
                                                             військове (спеціальне) звання
____________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім’я, по батькові)
про те, що він (вона) дійсно в період з __________ по __________ безпосередньо брав (брала) 
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України в районі/районах проведення антитерористичної операції
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Підстава:_____________________________________________________________________

Ця довідка є підставою для надання особі статусу учасника бойових дій.

ДОВІДКА
про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні 

її проведення і захисті незалежності, суверенітету  та територіальної цілісності України

_________________________       _________________      ___________________________
(найменування посади, військове                  (підпис)                                (прізвище та ініціали)              
 (спеціальне) звання командира 
(начальника) військової частини

(органу, підрозділу) чи 
іншогокерівника установи, 

закладу)

Зразок довідки про безпосередню участь в АТО 
згідно додатку №1 
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ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Командиру В/ч
_________________________
_________________________

Я, __________________________(звання, ПІБ), який проходить військову службу за 
посадою_______________ у _______________ (вказати підрозділ), з метою отримання мною 
статусу учасника бойових дій, керуючись правом, передбаченим у п.8 Порядку надання статусу учасника 
бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого 
Постановою КМУ №413 від 20.08.2014, прошу надати мені такі документи:

Рапорт

Зразок рапорту про надання довідки 
про участь в АТО та витягів з наказу для оформлення УБД

1) довідку про мою безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення 
і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України згідно Додатку 1 до 
Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення;
2) витяг з наказу військової частини про перебування в списках частини та виконання завдань в 
районі АТО, зокрема:
       витяг з наказу по стройовій частині про прибуття до військової частини для виконання завдань 
антитерористичної операції,
     витяг з наказу по стройовій частині про вибуття після виконання завдань антитерористичної 
операції;
3) витяг з наказу Антитерористичного центру (командира сектору) про прибуття для виконання 
завдань антитерористичної операції,
4) витяг з наказу Антитерористичного центру (командира сектору) про вибуття до місця постійної 
дислокації.

___._________.20__ року           _____________________      ___________________________
                                                                       (підпис)                                        (прізвище та ініціали)
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Приймає рішення щодо надання 
статусу УБД працівникам МОУ в/
службовцям частин безпосереднього 
підпорядкування (ЧБП).

Комісія МОУ

Посвідчення УБД видає департамент 
кадрової політики МОУ.

Збирає дані від всіх комісій ЗСУ для 
внесення до єдиного реєстру учасників 
АТО.

Приймає рішення щодо надання статусу 
УБД в/службовцям та працівникам ГШ 
та ЧБП ГШ (79 ОАЕМБР, 95 ОАЕМБР, 80 
ОМП, 25 Десантна, 81 Десантна, ВСП).

Комісія ГШ ЗСУ

Посвідчення УБД видає головне 
управління персоналу ГШ ЗСУ.

Посвідчення в/службовцям ВДВ 
видає кадровий орган ВДВ в 
Житомирі.

Наказ Міністерства оборони України від 07.05.2015 No 200 “Про затвердження Положення про комісії з питань розгляду 
матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України 
посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни – учасник бойових дій” та листів талонів на право 
одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості”

Комісії ЗСУ з надання статусу учасника бойових дій учасникам АТО

Увага! Якщо Ви маєте статус УБД, документи, що під-
тверджують Вашу участь в АТО подавайте на комісію 
МОУ, щоб Вас включили до реєстру учасників АТО.

УВАГА!
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Комісії ЗСУ з надання статусу учасника бойових дій учасникам АТО

Комісія Cухопутних 
Військ

Комісія Повітряних 
Сил

Комісія 
Військовоморських Сил

Комісії видів ЗСУ

1 ОТБP (В-1688)
17 ОТБP (А-3283)
14 ОМБР (В-0259)
24 ОМБР (А-0998)

А-0235
А-2238
А-1368
А-2951

Транспортні авіабригади
15 (А-2215), 25, 456 

28 ОМБР (А-0666)
30 ОМБР (А-0409 В-2731)
53 ОМБР
72 ОМБР А-2167 (ПП0849)

А-2295
А-2865
А-4288
А-4424

92 ОМБР (А-0501)
93 ОМБР (А-1302)
56 мотопіхотна
57 мотопіхотна

А-4414
А-1688, А-1100
А-1594
А-2777, А-2272

Представник в/ч отримує 
посвідчення УБД у штабі 
КСВ ЗСУ: 

ОК Північ
ОК Південь
ОК Схід
ОК Захід

Представник в/ч отримує 
посвідчення УБД у штабі
ПС ЗСУ: 

ПК Центр
ПК Південь
ПК Захід

Представник в/ч отримує по-
свідчення УБД в Комісії ВМС.

Посвідчення, нагрудні знаки та талони на проїзд в/службовці отримують у військових частинах.

ПК «Захід»
76 ОПУЗ
1 радіотехнічна (А-4324)
 7 тактичної авіації (А-2502)
114 тактичної авіації11 ЗРП
223 ЗРП
540 ЗРП

58 мотопіхотна
59 мотопіхотна
10 ОГПП
128 ОГПБР (А-1556)

А-1965, А-0669
А-0702
А-2802, А-2320
А-1743
А-4416

ПК «Центр»
31 ОПУЗ
138 радіотехнічна(A-1880)
164 радіотехнічна
9 тактичної авіації
40 тактичної авіації (A-1789)
831 тактичної авіації (А-1356)
96 ЗРБ
138 ЗРБ
156 ЗРП
201 ЗРП
301 ЗРП (A1215)
81 Десантна

ПК «Південь»
43 ОПУ
З14 радіотехнічна
204 тактичної авіації
160 ЗРБ (А-2800)
208 ЗРБ

Приймає рішення щодо надання статусу УБД командуванню та особовому складу таких частин:
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КОНТАКТИ ВІДОМЧИХ КОМІСІЙ СИЛОВИХ ВІДОМСТВ, 
ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ В АТО

Назва органу виконавчої 
влади України 

Секретар
Контакти

Лавринович Володимир Пилипович
03168, м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 6 – Департамент кадрової політики МОУ 
(2-й під’їзд, 3 поверх, каб. 597), (044) 271-36-58

Дзюба Вадим Георгійович, Слотвінська Олена Мічеславівна
01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
(044) 254-78-51, (044) 256-11-75 

Орлов В’ячеслав Володимирович
03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 9-а

Скибун Віталій Анатолійович, Пилипенко Олександр Георгійович 
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 33
(044) 255-50-57, (044) 255-50-57 

Стульніков Андрій Вікторович
04107, м. Київ, вул. Нагірна, 24/1
(044) 481-62-10 

Зайцев Ігор Леонтійович 
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26
(044) 527-62-74 

Іскрик Михайло Сергійович
02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 5
(044) 281-93-64 (факс) 

Вовчук Олег Валерійович
03680, м. Київ,  вул. Солом’янська, 13

Телегін Максим Володимирович
м. Київ, вул. Садова, 1/14, каб. 24-04-56

Фурман Василь Іванович, Кобилинський Андрій Миколайович
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а
(044) 247-30-29, (044) 247-31-14

Троян Любов Миколаївна
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
(044) 207-34-58, (044) 481-53-39

Катков Костянтин Юрійович
04176, м. Київ, вул. Електриків, 33 (документи приймаються тільки поштою на 
ім’я начальника 7 управління в/ч А0515)
(044) 428-62-08

Міністерство Оборони України

Міністерство внутрішніх справ

Національна гвардія

Служба безпеки

Служба зовнішньої розвідки

Адміністрація Державної 
прикордонної служби

Адміністрація Державної 
спеціальної служби транспорту

Адміністрація Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту 
інформації

Управління державної охорони

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій

Державна пенітенціарна служба

Головне управління розвідки 
Міноборони, в/ч А0515
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КОНТАКТИ КОМІСІЙ УБД ПРИ ОВК

Київський міський 
військовий комісаріат 

м. Київ, вул. Тимофія Шамрила, 19
(044) 456-32-24 

Полтавський обласний 
військовий комісаріат

м. Полтава, вул. Шевченка, 78а
(053) 222-29-96

Сумський обласний 
військовий комісаріат 

м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 30
(0542) 22-27-78

Івано-Франківський обласний 
військовий комісаріат

м. Івано-Франківськ, вул. Довженка 21
(0342) 55-55-73

Хмельницький обласний 
військовий комісаріат

м. Хмельницький, вул. Театральна, 64
(0472) 37-33-52, (0472) 37-33-52

Луганський обласний 
військовий комісаріат

м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 38
(0472) 37-33-52, (0472) 37-33-52

Чернівецький обласний 
військовий комісаріат

м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 32
(0372) 55-28-32

Донецький обласний 
військовий комісаріат

м. Маріуполь, вул. Новотрубна, 16
(0629) 38-62-33, (095) 295-24-79

Закарпатський обласний 
військовий комісаріат

м. Ужгород, вул. Бородіна, 22
(0512) 35-33-31

Київський обласний 
військовий комісаріат

м. Київ. вул. Артема, 59
(044) 484-62-59

Житомирський обласний 
військовий комісаріат

м. Житомир, вул. Баранова, 4
(0412) 37-26-91

Черкаський обласний 
військовий комісаріат 

м. Черкаси, вул. Хоменка, 19
(0472) 37-33-52

Івано-Франківський міський 
військовий комісаріат 

м. Івано-Франківськ, вул. Княгинин 20
(0342) 75-46-43

Вінницький обласний 
військовий комісаріат

м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 31
(0522) 24-94-28

Волинський обласний 
військовий комісаріат

м. Луцьк, вул. Теремнівська, 85 А
(0522) 24-94-28

Одеський обласний 
військовий комісаріат 

м. Одеса, вул. Канатна, 35
(048) 222-52-11

Запорізький обласний 
військовий комісаріат 

м. Запоріжжя, пров. Тихий, 7
(0612) 64-24-79

Херсонський обласний 
військовий комісаріат 

м. Херсон, вул. Радянська, 21
(0552) 22-96-88

Харківський обласний 
військовий комісаріат 

м. Харків, вул. Кацарська, 56
(057) 734-96-65, 734-97-36 

Чернігівський обласний 
військовий комісаріат

м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботька, 68
(0462) 77-27-67, (04622) 3-13-04

Закарпатський обласний 
військовий комісаріат

м. Ужгород, вул. Бородіна, 22
(0312) 67-20-67

Тернопільський обласний 
військовий комісаріат

м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 2
(0352) 52-12-82

Львівський обласний 
військовий комісаріат

м. Львів, вул. Івана Франка, 25
(0542) 22-27-78

Рівненський обласний 
військовий комісаріат

м. Львів, вул. Івана Франка, 25
(0362) 22-21-85

Дніпропетровський обласний 
військовий комісаріат

м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 16
(0567) 45-24-17

Миколаївський обласний 
військовий комісаріат

м. Миколаїв, вул. Спаська, 33
(0472) 37-33-52

Кіровоградський обласний 
військовий комісаріат

м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 17/19
(0522) 24-94-28
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КОНТАКТИ КОМІСІЙ УБД ПРИ ЗСУ

Комісія Міністерства 
оборони України 

03168, м. Київ, прос. Повітрофлотський, 6
(044) 271-36-58,

Оперативне командування “Схід” 

49006, м. Дніпропетровськ, 
вул. Чичеріна, 42
(056) 692-23-65

Оперативне 
командування “Південь”  

65012, м. Одеса, провулок Штабний, 1
(0432) 59-68-89

Повітряне Командування “Південь” 

65012, м. Одеса, вул. Італійський бульвар, 3
(044) 454-41-55

Комісія Генерального штабу 
Збройних Сил України 

03168, м. Київ, прос. Повітрофлотський, 6
(044) 454-42-69

Оперативне командування “Захід”

33000, м. Рівне, вул. Дубенська, 2-а
(0462) 629-236, 32115

Комісія Повітряних Сил 
Збройних Сил України

м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105
(052) 622-51-32

Повітряне Командування “Захід”

79008, м. Львів, вул. Лисенка, 12
(0322) 355-589

Комісія Сухопутних військ 
Збройних Сил України 

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 19
(044) 271-11-73 

Оперативне командування “Північ”

14030, м. Чернігів, вул. Шевченко, 57
(048) 779-81-03

Повітряне Командування “Центр” 

08603, Київська область, м. Васильків,
 вул. Декабристів, 40
(0312) 67-20-67

Комісія Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України 

65012, м. Одеса, провулок Штабний, 1
(048) 779-81-23

РОЗРОБЛЕНО ЗА ПІДТРИМКИ


