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СтатуС iнвалiда вiйни

порядок 
отримання СтатуСу 
iнвалiда вiйни

Закон україни “про статус ветеранiв вiйни, 
гарантiї їх соцiального захисту”, ст. 7, п. 11-13

постанова кму №302 вiд 12.05.1994 “Про порядок 
видачi посвiдчень i нагрудних знакiв ветеранiв вiйни”

Статус iнвалiда вiйни надається, якщо ви:
 вiйськовослужбовець   працiвник
 резервiст    особа рядового складу
 вiйськовозобов’язаний   особа начальницького складу

 Збройних Сил України
 Нацгвардiї
 СБУ
 Служби зовнiшньої розвiдки України
 Держприкордонслужби
 Держспецтрансслужби
 Вiйськових прокуратур
 МВС

 Управлiння державної охорони
 Держспецзв’язку
 ДСНС
 ДПтС
 Добровольчих та iнших вiйськових 

формувань
 Пiдприємств, установ, органiзацiй, 

залучених в АТО

 Ви захищали незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть Украïни

 Ви стали iнвалiдом внаслiдок поранення, контузiї калiцтва, одержаних 
пiд час безпосередньої участi в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi 
її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 
операцiї у перiод її проведення

перiод  
та територiя 
проведення ато

донецька та луганська область - з 07.04.2014 року 
до дати, визначеноï Указом Президента Украïни як 
завершення АТО або вiйськових дiй на територiï Украïни

Харкiвська область – з 07.04.2014-14.09.2014
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1. поранення, контузiя, калiцтво
Документ: довiдка про обставини травми (див. стор. 3)
Хто видає: командир вiйськової частини

Потрiбно для: 
- проходження ВЛК та МСЕК
- отримання одноразової грошової допомоги

ПОРЯдОК ОФОРМлЕннЯ СтатуСу iнвалiда вiйни

увага! 
Якщо командир не видав довiдку про обставини травми, пiсля 
прибуття в госпiталь потрiбно написати рапорт на командира  
з проханням видати довiдку (див. стор. 5) 

2. лікувальний заклад (госпіталь)
Документи: виписний епiкриз; направлення на ВЛК
Хто видає: начальник відділення, засвідчує начальник госпіталю

Потрiбно для: 
оформлення відпустки за станом здоров’я в частині проходження ВЛК

3. військово лікарська комісія (влк) 
Що це: комісія лікарів при військово-медичному лікувальному закладі (госпіталі)
Документ: постанова ВЛК про причинний зв’язок поранення (травми, контузії, каліцтва)
Хто видає: голова комісії ВЛК

Потрiбно для: 
встановлення зв’язку між пораненням та участю у бойових діях

4. медико-соціальна експертна комісія (мСек)
Що це: комісія лікарів при районній поліклініці
Документ: довідка про встановлення групи інвалідності із зазначенням 
причинного зв’язку інвалідності
Хто видає: голова МСЕК

5. орган соціального захисту населення
Документ: посвідчення інваліда війни, залежно від групи інвалідності, 
встановленої МСЕК
Хто видає: орган соцзахисту населення за місцем реєстрації

ПОСВІДЧЕННЯ ВИДАЄТЬСЯ У ДЕНЬ ЗВЕРНЕННЯ ОСОБИ

поСвiдчення 
уБд

При отриманні посвідчення інваліда війни посвідчення 
учасника бойових дій (УБД) віддається в органи 
соціального захисту населення. При здачі посвідчення 
інваліда війни, посвідчення УБД повертається

!

поСвiдчення 
інваліда війни

Постанова ВЛК

Довідка про 
обставини травми

Довідка про 
встановлення групи 

інвалідності

СОцЗАхиСТ

ПОСВІДЧЕННЯ
інваліда війни

МСЕК

ВЛК

ГОСПІТАЛЬ

Направлення на ВЛК

Виписний епікриз
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увага! 
Наявність довідки впливає на формулювання висновку ВЛК, що в свою чергу впливає на розмір виплати 
одноразової грошової допомоги та можливість оформлення статусу інваліда війни

дОвідКа ПРО ОбСтавини тРавМи

Зразок довiдки про обставини травми

Потрiбна для:

Кутовий штамп 
вiйськової частини 
(закладу)  

ДОВIДКА
про обставини травми

(поранення, контузiї, калiцтва)
 ____________________________________________________________________________

 (вiйськове звання, прiзвище, iм'я, по батьковi) 
 ____________________________________________________________________________

(рiк народження)
 ____________________________________________________________________________
 "_____"_____________ 20___ року одержав(ла) ______________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________

(вказати вид, характер i локалiзацiю поранення, травми, контузiї, калiцтва)
 
За обставин ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(докладно вказати, за яких обставин, пiд час виконання робiт, де, на службi чи нi, у вiдпустцi, в станi алкогольного сп'янiння чи нi тощо) 

Пiдстава: наказ командира (начальника) вiйськової частини __________________________________  
вiд "___" _______________ 20 ____ року № _______________ 

Видана для пред'явлення __________________________________________________________ 
(назва закладу, органiзацiї, куди надається довiдка) 

 Командир (начальник) 
 вiйськової частини _________________________________________________________ 

(вiйськове звання, пiдпис, прiзвище, iнiцiали) 
 М.П.

оформлення одноразової грошової 
допомоги у зв’язку з пораненням

встановлення зв’язку мiж участю 
в бойових дiях та пораненням
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начмед

внаслідок бойових дій в частині відбулись втрати

ПОРЯдОК видачі дОвідКи ПРО ОбСтавини тРавМи

командир в/ч видає наказ про проведення розслідування  
та складання акта розслідування

уповноважений офіцер збирає  
пояснення постраждалих та свідків, описує події  

та складає акт розслідування 

на підставі акта розслідування  
начальник медичної роти видає довідку про обставини травми 

командир військової частини підписує  
довідку про обставини травми та направляє її  

до закладу охорони здоров’я, в якому перебуває поранений

увага! 
Якщо комадир в/ч не направив довідку про обставини травми в госпіталь, потрібно 
уточнити у командира свого підрозділу, чи така довідка є в частині

НАКАЗ
про проведення 
розслідування

ДОВІДКА
про обставини 

травми

АКТ
розслідування

ДОВІДКА
про обставини 

травми

РАПОРТ

ДОВІДКА
про обставини 

травми

командир в/ч

офіцер

командир

iІІ

І

ІІ

iV

V

Якщо довідка не виДАвАлАСя, потрібно скласти рапорт на командира в/ч  
з проханням провести розслідування та видати довідку про обставини травми. 
До рапорту потрібно додати свої пояснення про обставини поранення. 
За можливості додайте також пояснення свідків (інших військовослужбовців, які були 
з Вами в момент отримання поранення).
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зРазКи дОКуМЕнтів

Зразок рапорту про видачу довідки про обставини травми

Командиру в/ч 
_______________

 
РАПОРТ

Я, __________________________________________________________________________,
(звання, ПІБ)

прошу Вас видати наказ про призначення розслідування та видати мені довідку про обставини травми 
(поранення, контузії), отриманої мною під час виконання обов’язків військової служби _____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(вказати дату та приблизний час поранення) 
під час _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________            
_____________________________________________________________________________            
_____________________________________________________________________________            

(опис обставин, за яких отримано поранення) 
в районі_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________            

(вказати населений пункт, де сталися події, які призвели до поранення) 

згідно з Додатком 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, 
затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 р. №402.

До рапорту додаю:
- Копію виписного епікризу з __________________________№______ від___________201__ р.; 
          (назва медично-лікувального закладу)

- Копію висновку ВЛК №_________ від ______________201__ р.;
- Пояснення про обставини отримання поранення.

“____”_______________20____р.                ______________________________________
      (Звання, прізвище, ініціали)
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зРазКи дОКуМЕнтів

Зразок пояснення про обставини поранення

Командиру в/ч _______________
 

ПОЯСНЕННЯ
Я, __________________________________________________________________________,

(звання, ПІБ)
____________________________________________________________________ (номер в/ч), 

(посада)
з приводу отримання мною _________________________________________________________

(вказати поранення) 
_________________201___ р. у районі ______________________________________________
  (населений пункт, область)
під час виконання мною обов’язків військової служби під час проведення антитерористичної операції, можу 
пояснити наступне:
Опис: 
_____________________________________________________________________________

(дата та час отримання травми)
_____________________________________________________________________________

(де саме знаходився (ПТД, на завданні, у транспорті))
_____________________________________________________________________________

(під час якого завдання та на підставі якого наказу отримав поранення) 
_____________________________________________________________________________

(що відбулося, хто був поруч, хто допоміг вибратись або як був доставлений до лікувального закладу і до якого, первинний діагноз)
_____________________________________________________________________________

(хронологія переміщення між лікувальними закладами) 

До пояснення додаю такі документи:
1) Копія виписного епікризу з _____________госпіталю №___________ від___________201__ р. 

(додається перелік та копії всіх виписних епікризів, які у Вас є);
2) Копія висновку ВЛК №______________ від________________201__ р.;
3) Копія пояснення свідка (звання, ПІБ)______________________________________________.

“____”_______________20____р.         ______________   ________________________
      (підпис)     (звання, прізвище, ініціали)

увага! 
 Замість “СЕПАРАТиСТи” вживати термін “НЕВІДОМІ ОЗБРОЄНІ ОСОБи”
 Не вживати точних назв озброєнь, які, на Вашу думку, проти Вас застосовувались (наприклад, замість “Град” 

писати, що “стріляли з механізованих артилерійських установок”)
 За можливості вказувати свідків та подавати їхні пояснення
 За можливості додайте також пояснення свідків (інших військовослужбовців, які були з Вами в момент 

отримання поранення)
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увага! 
Власні пояснення та пояснення свідків направляються з рапортом про надання 
довідки про отримання поранення та підшиваються до розслідування у справі

вСІ документи СлІд направляти  
рекомендованим лиСтом  

З повІдомленням на адреСу в/ч

Якщо рапорт та пояснення подаються особисто, зробіть копІї всіх 
документів, та вимагайте особу, яка приймає документи поставити 

пІдпиС, дату та печатку в/ч на Вашій копії документів

ОСКаРжЕннЯ нЕвидачі абО відМОви у видачі дОвідКи

РАПОРТ

Якщо довідка про обставини травми не буде видана 
протягом 

15 днів 
з моменту надходження рапорту та пояснень

звертайтесь до штабу оперативного 
командування, якому підпорядковується в/ч,  

з оскарженням бездіяльності

відмова у видачі довідки також може бути 
оскаржена шляхом подання рапорту 
до штабу оперативного командування
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війСьКОвО-ліКаРСьКа КОМіСіЯ (влК)

наказ міноборони №402 від 
14.08.2008 “Про затвердження 
Положення про військово-
лікарську експертизу в ЗСУ”

військово-лікарська комісія встановлює придатність 
до військової служби та видає постанову влк про 

причинний зв’язок поранення (травми, контузії, 
каліцтва). влк діють при військово-медичних 

лікувальних закладах (госпіталях)

Після завершення 
лікування 

військовослужбовець 
зобов’язаний прибути  
до військової частини

Командир військової  
частини дає  

направлення на влК

Уповноважений офіцер 
збирає пояснення 

постраждалих та свідків, 
описує події та складає  

акт розслідування 

увага! 
Якщо стан здоров’я не дає змоги прибути до військової частини за 
направленням на ВЛК, рекомендацію може дати завідувач відділення 
госпіталю або районний військовий комісар

влК приймає постанову  
(рішення) про придатність 

до служби та встановлює 
зв’язок між пораненням  
та участю у бойових діях

Порядок проходження ВЛК

ст. 21.5 наказу 
міноборони №402

Формулювання висновків ВЛК залежать від наявності довідки 
про обставини травми чи інших документів, які підтверджують 

зв’язок поранення з участю в бойових діях

Постанови ВЛК

За наявності  
довідки про обставини травми

За відсутності  
довідки про обставини травми

1.За наявності посвідчення УБД 
та довідки про обставини травми: 
“Поранення (контузія, травма, 
каліцтво), ТАК, пов’язане із 
захистом  Батьківщини”

2.Без посвідчення УБД: 
“Поранення (контузія,  травма, 
каліцтво), ТАК, пов’язане 
з виконанням обов’язків 
військової служби”

“Захворювання  (поранення,  
контузія,  каліцтво, травма), 
ТАК,  пов’язане  з  проходженням  
військової  служби”

ко
ри

Сн
о З

на
ти

 

За вiдсутностi довiдки про обставини травми 
подавайте довiдку про безпосередню участь в АТО, 
витяг з наказу по стройовiй частинi, копiю вiйськового 
квитка та будь-якi iншi документи, якi засвiдчують 
участь в АТО у перiод отримання поранення. Комiсiя 
може встановити зв’язок на пiдставi таких документiв. 
У разi вiдмови звертайтеся до центральної ВЛК.

Висновок ВЛК пiдлягає перегляду пiсля надання 
довiдки про обставини травми, незалежно вiд часу 
надання.
Висновок ВЛК пiдлягає перегляду вищою ВЛК.
Для перегляду та уточнення будь-яких рiшень ВЛК 
звертайтесь до центральної ВЛК  
(м. Київ, вул. Госпiтальна, 16) 

i

iІ
iІІ iV





ва
ж

ли
во

як тiльки стан стабiлiзується, звертайтеся 
до завiдувача вiддiлення, в якому проходите 
лiкування, з проханням скликати МСЕК

документи на МСЕК подає медичний заклад
для оформлення iнвалiдностi скликається 
“виїзна” МСЕК

МЕдиКО-СОціальна ЕКСПЕРтна КОМіСіЯ (МСЕК)

мСек встановлює групу інвалідності,  
визначає відсоток втрати працездатності  

та  потребу у протезуванні

Довідка МСЕК є підставою для нарахування 
одноразової грошової допомоги  

та оформлення інших соціальних пільг

Орiєнтовний перелiк документiв, який подають на МСЕК
Копiя медичноï книжки
Копiя паспорта
Копiя iдентифiкацiйного коду
Копiя свiдоцтва про хворобу вiд ВЛК, 
довiдки ВЛК
Копiя трудовоï книжки (якщо є)

Копiя витягу з наказу командира в\ч про 
виключення зi спискiв особового складу 
частини (звiльненим з вiйськової служби)
Копiя вiйськового квитка 
(вiйськовослужбовцям)

 Фотокартка

увага! 
При проходженi МСЕК потрiбно мати з собою оригiнали документiв 

При завершеннi стацiонарного лiкування 
у закладi охорони здоров’я обов’язково 

отримайте довiдку вiйськово-лiкарської комiсiї 
(влК), виписний епiкриз, свiдоцтво про хворобу

Порядок проходження МСЕК

У медротi вiйськової частини вiзьмiть 
направлення на МСЕК. У направленнi  

має бути вказаний строк служби  
(наприклад з 01.05.2014 - по теперiшнiй час)

У районнiй лiкарнi або мiсцевому  
воєнному госпiталi звернiться  

до профiльного лiкаря (травматолог, 
невропатолог тощо) з проханням скликати МСЕК

МСЕК видає довідку  
про призначення групи інвалідності 

та визначає відсоток втрати працездатності

увага! 
Для звiльнених з вiйськовоï служби  направлення на 
МСЕК видає районний вiйськкомат

Для поранених, якi перебувають на лiкуваннi та не можуть пересуватися:

i

iІ iІІ

iV

Довідка МСЕК видається у трьох екземплярах:
1) для пенсійного фонду
2) для особистого зберігання
3) залишається в архівах МСЕК



КОРиСні КОнтаКти

Головне управлiння МСЕК

м. Київ, вул. Константинiвська, 36

(044) 463 79 70
(044) 463 15 91

центральна влК

м. Київ, вул. Госпiтальна, 16

державна служба з питань ветеранiв 
вiйни та учасникiв атО 

м. Київ, Провулок Музейний, 12

 (044) 281 08 50
(044) 281 08 38




