
 

 

 

Хто вважається учасником АТО? 

Учасники АТО отримують статус «учасника бойових дій». 

Учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визнаються: 

військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил 

України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої 

розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, 

начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх 

справ України, Управління державної охорони України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, 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, а також працівники 

підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь 

в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому 

законодавством. 

Порядок надання статусу учасника бойових дій цими особам, категорії таких осіб 

та терміни їх участі(забезпечення проведення) в антитерористичній операції, 

а також райони антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України. 

Відповідно до вимог пункту 2 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 Кабінету Міністрів України статус учасника бойових дій 

надається: військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам 

Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 

Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і начальницького 

складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, 

Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань, які захищали незалежність, 



суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь 

в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції. 

Підставою для надання особам статусу учасника бойових дій є: документи про 

безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах 

її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення 

антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання 

завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України 

шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні 

її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, 

журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення 

служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань 

за фактами отримання поранень). 

Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається міжвідомчою 

комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі — 

міжвідомча комісія), яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни 

та учасників антитерористичної операції із включенням до її складу фахівців 

Міноборони, МВС, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 

Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, 

Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, 

військових формувань. До складу міжвідомчої комісії можуть включатися фахівці 

інших державних органів та представники громадських організацій. 

Для надання статусу учасника бойових дій командири (начальники) військових 

частин (органів, підрозділів) або інші керівники установ, закладів у місячний строк 

після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах 

її проведення зобов’язані подати на розгляд комісій, утворених у міністерствах, інших 

центральних органах виконавчої влади чи інших державних органах (далі — комісія), 

у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи 

та заклади, в складі яких проходили службу чи працювали особи, довідки за формою 

згідно з додатком 1 та документи, які є підставою для надання особам статусу 

учасника бойових дій. 

Комісії вивчають документи і подають їх на розгляд міжвідомчої комісії, а в разі 

відсутності підстав, які підтверджуються документами, повертають їх до військових 

частин (органів, підрозділів), установ, закладів з метою подальшого доопрацювання. 

Міжвідомча комісія розглядає документи, надіслані комісією, і в разі потреби 

заслуховує пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків, представників 

державних органів та в місячний строк з дня надходження документів приймає 

рішення щодо надання статусу учасника бойових дій, про що інформує комісію. 

У разі неподання командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) 

або іншим керівником установи, закладу до комісії чи керівником підприємства, 



установи, організації до міжвідомчої комісії документів, необхідних для надання 

статусу учасника бойових дій, особа може самостійно звернутися до таких комісій. 

У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій питання про надання особі 

зазначеного статусу може повторно виноситися на розгляд міжвідомчої комісії 

за рішенням Міністра соціальної політики. 

Рішення комісії може бути оскаржено в судовому порядку. 

 

 

 

 

Особи з інвалідністю внаслідок війни 

Згідно Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» на статус особи з інвалідністю внаслідок війни мають право особи з числа 

військовослужбовців діючої армії та флоту, партизанів, підпільників, працівників, які 

стали людьми з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, 

одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби чи 

пов'язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях, 

підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, в районі воєнних дій, на 

прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, 

військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної 

воєн або з участю в бойових діях у мирний час. 

До осіб з інвалідністю внаслідок війни належать також особи з інвалідністю з 

числа 

 військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, які стали особами з 

інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 

під час захисту Батьківщини, виконання інших обов'язків військової служби, 

пов'язаних з перебуванням на фронті в інші періоди, з ліквідацією наслідків 

Чорнобильської катастрофи, ядерних аварій, ядерних випробувань, з участю у 

військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, іншим ураженням ядерними 

матеріалами; 
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 осіб начальницького і рядового складу органів Міністерства внутрішніх справ і 

органів Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР, Міністерства 

внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки 

України та інших військових формувань, які стали особами з інвалідністю внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання 

службових обов'язків, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, ядерних 

аварій, ядерних випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням ядерної 

зброї, інших уражень ядерними матеріалами; 

 осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень чи інших ушкоджень 

здоров'я, одержаних у районах бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та від 

вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння у повоєнний період, а також 

під час виконання робіт, пов'язаних з розмінуванням боєприпасів часів Великої 

Вітчизняної війни незалежно від часу їх виконання; 

 осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок воєнних дій громадянської та 

Великої Вітчизняної воєн або стали особами з інвалідністю із зазначених причин у 

неповнолітньому віці у воєнні та повоєнні роки; 

 військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, а також колишніх бійців 

винищувальних батальйонів, взводів і загонів захисту народу та інших осіб, які брали 

безпосередню участь у бойових операціях по ліквідації диверсійно-терористичних 

груп та інших незаконних формувань на території колишнього Союзу РСР і стали 

особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

виконання службових обов'язків у цих батальйонах, взводах і загонах у період з 22 

червня 1941 року по 31 грудня 1954 року; 

 учасників бойових дій на території інших держав, які стали особами з 

інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з 

перебуванням у цих державах; 

 осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної 

війни та війни з Японією, та осіб, які у неповнолітньому віці були призвані чи 

добровільно вступили до лав Радянської Армії і Військово- Морського Флоту під час 

військових призовів 1941-1945 років і стали особами з інвалідністю внаслідок 

загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження 

військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших 

військових формуваннях; 



 осіб, залучених до складу формувань Цивільної оборони, які стали особами з 

інвалідністю внаслідок захворювань, пов'язаних з ліквідацією наслідків 

Чорнобильської катастрофи; 

 осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 

інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського 

протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за 

євроінтеграцію та проти режиму Януковича, та які звернулися за медичною 

допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року; 

 військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників 

Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, 

Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, 

Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових 

прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного 

забезпечення зон проведення АТО центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної 

справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, 

працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони 

України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної 

служби України, інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або каліцтва, 

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у 

період її проведення, а також працівників підприємств, установ, організацій, які 

залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та стали людьми 

з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у 

період її проведення; 

 осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або 

каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені 

або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були 

включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, 



Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань та правоохоронних органів; 

 осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або 

каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у 

складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для 

захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в 

подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної 

гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної 

операції у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ 

України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими 

утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та 

правоохоронними органами. 

 


