
Кабінет міністрів України Постановою від 21 жовтня 2022 року №1193 вніс 
зміни до Постанови Кабінету Міністрів від 20 серпня 2014 року №413 «Про 
затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій».  

Зокрема уряд по тексту постанови встановив, що вона розповсюджується на осіб, 
які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту 
безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської 
Федерації проти України. Також Уряд додав у абз. 2 п. 2 Порядку норму про те, що 
статус УБД надається добровольцям Сил територіальної оборони. 

‼ СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ НАДАЄТЬСЯ:!! 

військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним, добровольцям Сил 
територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби 
зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, 
військовослужбовцям військових прокуратур, особам рядового та начальницького 
складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної 
операції ДФС, поліцейським, особам рядового, начальницького складу, 
військовослужбовцям МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, 
ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, співробітникам Служби судової 
охорони, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 
період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення 
оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з 
військовою агресією Російської Федерації проти України. 

 

 

តថСтатус учасника бойових дій надається за умови виконання ними особисто або у 
складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових 
(службових) завдань, проведення розвідувальних заходів, зокрема, які отримали 
поранення, контузії, каліцтва. 

 

 

 

 

 



㗼㗽㗾 Підставою для надання особам статусу учасника бойових дій є такі документи: 

для осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, 
захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією 
Російської Федерації проти України, – НЕ МЕНШ ЯК ОДИН З 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 факт виконання ними особисто або у складі військової частини 
(органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань. 


