
на розгляд Відомчої комісії за підпорядкуванням 
вашої в/ч (при Міноборони, МВС, Нацгвардії 
тощо) пакет документів. Якщо командир в/ч
не подає документи, ви можете витребувати їх 
рапортом у командира в/ч і самі подати пакет 
документів до Відомчої комісії (це робиться 
рекомендованим листом з повідомленням про 
вручення або через особистий візит до Відомчої 
комісії). 

Відомча комісія вивчає документи, за потреби 
заслуховує пояснення та протягом 1 місяця
з дня надходження документів приймає рішення 
про надання статусу УБД. Якщо підстав для 
присвоєння УБД немає, документи повертають 
до в/ч на доопрацювання. За наявності спірних 
питань Відомча комісія може передати 
документи до Міжвідомчої комісії при 
Мінветеранів, яка має протягом 1 місяця має 
прийняти остаточне рішення. 

Відповідний орган (Міноборони, МВС тощо)
видає посвідчення УБД. 

! Командир в/ч або ви маєте подати документи 
до Відомчої комісії саме у місячний строк
з дня участі у виконанні бойових завдань.
Хоча законодавство не встановлює наслідків 
пропуску цього строку, теоретично Відомча 
комісія може відмовитись розглядати подані
із запізненням документи. 

Нормативна база:
Постанова Кабміну №413 від 2O.O8.2O14 (зі змінами, внесеними 
Постановою Кабміну №1193 від 21.1O.2O22).
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ОТРИМАННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА 
БОЙОВИХ ДІЙ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 
ВІЙНИ 2O22 РОКУ

І. Обов’язкові умови для отримання
статусу УБД

Ви є військовослужбовцем (резервістом, 
військовозобов'язаним, добровольцем Сил ТрО) 
ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої 
розвідки, Держприкордонслужби, Держспец-
трансслужби, військовослужбовцем військових 
прокуратур, особою рядового та начальницького 
складу підрозділів оперативного забезпечення 
зон проведення антитерористичної операції 
ДФС, поліцейським, особою рядового, 
начальницького складу, військовослужбовцем 
МВС, Управління державної охорони, 
Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-
виконавчої служби, співробітником судової 
охорони, інших утворених відповідно до законів 
України військових формувань.

Ви брали безпосередню участь у заходах, 
необхідних для забезпечення оборони України, 
захисту безпеки населення та інтересів держави 
у зв’язку з військовою агресією РФ проти 
України, за умови виконання вами особисто або 
у складі частини (органу, підрозділу), установи
та закладу бойових (службових) завдань, 
розвідувальних заходів, зокрема якщо ви 
отримали поранення, контузії, каліцтва.

! Кількість днів, протягом яких ви виконували 
бойові завдання, не має значення (старе 
"правило 3O днів" для учасників війни 2O22 року 
скасовано). 
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ІІ. Перелік необхідних документів

Хоча б один із таких документів: витяги (копії) 
бойових донесень, журналів бойових дій 
(оперативних завдань, ведення оперативної 
обстановки), вахтових журналів, польотних 
листів, матеріалів спеціальних (службових) 
розслідувань за фактами отримання поранень, 
контузій, каліцтв.

За власним бажанням можна додавати інші 
документи, які містять докази та підтверджують 
виконання вами особисто або у складі військової 
частини (органу, підрозділу), установи та 
закладу бойових завдань.

Довідка про безпосередню участь особи
у заходах, необхідних для забезпечення оборони 
України, захисту безпеки населення та інтересів 
держави у зв’язку з військовою агресією РФ 
проти України – видається командиром в/ч за 
формою, встановленою в Додатку №6 
Постанови КМУ №413.

! Чим більше документів ви зможете зібрати, 
тим вищі шанси отримання статусу УБД. 

ІІІ. Процедура отримання статусу УБД

Командир в/ч протягом 1 місяця з дня участі
у виконанні вами бойових (службових) завдань, 
у проведенні розвідувальних заходів, отримання 
поранення, контузії, чи каліцтва подає



на розгляд Відомчої комісії за підпорядкуванням 
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рекомендованим листом з повідомленням про 
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Відомча комісія вивчає документи, за потреби 
заслуховує пояснення та протягом 1 місяця
з дня надходження документів приймає рішення 
про надання статусу УБД. Якщо підстав для 
присвоєння УБД немає, документи повертають 
до в/ч на доопрацювання. За наявності спірних 
питань Відомча комісія може передати 
документи до Міжвідомчої комісії при 
Мінветеранів, яка має протягом 1 місяця має 
прийняти остаточне рішення. 

Відповідний орган (Міноборони, МВС тощо)
видає посвідчення УБД. 

! Командир в/ч або ви маєте подати документи 
до Відомчої комісії саме у місячний строк
з дня участі у виконанні бойових завдань.
Хоча законодавство не встановлює наслідків 
пропуску цього строку, теоретично Відомча 
комісія може відмовитись розглядати подані
із запізненням документи. 

Нормативна база:
Постанова Кабміну №413 від 2O.O8.2O14 (зі змінами, внесеними 
Постановою Кабміну №1193 від 21.1O.2O22).
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на розгляд Відомчої комісії за підпорядкуванням 
вашої в/ч (при Міноборони, МВС, Нацгвардії 
тощо) пакет документів. Якщо командир в/ч
не подає документи, ви можете витребувати їх 
рапортом у командира в/ч і самі подати пакет 
документів до Відомчої комісії (це робиться 
рекомендованим листом з повідомленням про 
вручення або через особистий візит до Відомчої 
комісії). 

Відомча комісія вивчає документи, за потреби 
заслуховує пояснення та протягом 1 місяця
з дня надходження документів приймає рішення 
про надання статусу УБД. Якщо підстав для 
присвоєння УБД немає, документи повертають 
до в/ч на доопрацювання. За наявності спірних 
питань Відомча комісія може передати 
документи до Міжвідомчої комісії при 
Мінветеранів, яка має протягом 1 місяця має 
прийняти остаточне рішення. 

Відповідний орган (Міноборони, МВС тощо)
видає посвідчення УБД. 

! Командир в/ч або ви маєте подати документи 
до Відомчої комісії саме у місячний строк
з дня участі у виконанні бойових завдань.
Хоча законодавство не встановлює наслідків 
пропуску цього строку, теоретично Відомча 
комісія може відмовитись розглядати подані
із запізненням документи. 
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Нормативна база:
Постанова Кабміну №413 від 2O.O8.2O14 (зі змінами, внесеними 
Постановою Кабміну №1193 від 21.1O.2O22).

ОТРИМАННЯ СТАТУСУ
УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ
ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВІЙНИ 2O22 РОКУ
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(оперативних завдань, ведення оперативної 
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листів, матеріалів спеціальних (службових) 
розслідувань за фактами отримання поранень, 
контузій, каліцтв.

За власним бажанням можна додавати інші 
документи, які містять докази та підтверджують 
виконання вами особисто або у складі військової 
частини (органу, підрозділу), установи та 
закладу бойових завдань.

Довідка про безпосередню участь особи
у заходах, необхідних для забезпечення оборони 
України, захисту безпеки населення та інтересів 
держави у зв’язку з військовою агресією РФ 
проти України – видається командиром в/ч за 
формою, встановленою в Додатку №6 
Постанови КМУ №413.
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