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СТАТУС УЧАСНИКА  
БОЙОВИХ ДІЙ (УБД)

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ

«ЮРИДИЧНА СОТНЯ»
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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 та позбавлення статусу учасника бойових 
дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та тери-
торіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи 
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 
їх здійснення».

Статус учасника бойових дій надається, якщо ви:

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.

Наказом антитерористичного центру при СБУ від 
07 жовтня 2014 року №33/6/а «Про визначення 
районів проведення антитерористичної операції 
та термінів її проведення» визначено такі терміни: 

Операція Об’єднаних сил триває 
з 30 квітня 2018 року, введена в 
дію Наказом Верховного 

Головнокомандувача ЗСУ «Про початок 
операції Об'єднаних сил із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі та 
стримування збройної агресії Російської 
Федерації на території Донецької та 
Луганської областей».

  Збройних сил України
  Нацгвардії
  СБУ
  Служби зовнішньої розвідки 
України

  Держприкордон служби
  Держспецтрансслужби

  Військових прокуратур
  МВС
  Управління державної охорони 
Держспецв’язку

  ДСНС
  Державної кримінально-
-виконавчої служби 

  Добровольчих та інших 
військових формувань, які 
увійшли до складу ЗСУ/МВС/
Нацгвардії

  ДФС
  Поліції

  військовослужбовець резервіст
  військовозобов’язаний
  працівник*
  особа рядового складу

  особа начальницького складу
  особа, яка перебувала у складі добровольчого 
формування,

  яке увійшло до складу ЗСУ/МВС/Нацгвардії

Якщо ви:
•захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у здійснені заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні її здійснення
•залучалися до проведення АТО (ООС) на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за 
сукупністю днів перебування в районах її проведення.

ПОРЯДОК 
ОТРИМАННЯ 
СТАТУСУ 
УЧАСНИКА 
БОЙОВИХ ДІЙ

Правило 30 днів не розповсюджується на:
- осіб, що отримали поранення, контузії, каліцтва, що унеможливило подальше виконання 
ними відповідних завдань
- осіб, які брали участь у виконанні бойових завдань в умовах безпосереднього зіткнення.

УВАГА!

Статус УБД

*у разі відмови в наданні статусу, звертайтесь із заявою до суду
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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 (ООС), документи 
командирами/начальниками 
подаються на розгляд відомчої 
комісії не раніше ніж через 30 
календарних днів після зарахування 
осіб до списків в/ч (органу, 
підрозділу) чи призначення їх на 
посади.  (п.6 Постанови КМУ 
№413)

УВАГА! 
Документи надсилайте рекомен-
-дованим листом з повідомленням 
або особисто реєструйте зверне-
ння у відповідній комісії (адреси 
комісій на стр. 10)

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 російсько-українській війні для того, щоб бути включеним в Єдиний 
реєстр учасників АТО.

Варіант 1
Через в/ч

Варіант 2
Індивідуально

Командир в/ч, начальник орга-
ну/підрозділу протягом 1 місяця 
після завершення особою завдань 
у російсько-українській війні подає 
довідку + інші документи, які під-
тверджують участь особи у бойових 
діях до відповідної відомчої комісії

В разі неподання командиром 
в/ч документів, особа може 
самостійно звернутися 
до відповідної комісії (п.8 
Постанови КМУ №413)
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ться на 
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вання
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТУСУ УБД
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Документи звільнених службовців МВС/Нацгвардії/Держприкордонслужби та інших силових відомств, що 
беруть участь в АТО (ООС) 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 
ЗВІЛЬНЕНИМ ЗІ СЛУЖБИ

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! 
УВАГА! 

Особа подає документи до РВК за місцем постановки на військовий облік
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Документи, обов’язкові для підтвердження участі в АТО
  Довідка про участь в АТО, затвердженого зразка (оригінал);

  Витяг із наказу по стройовій частині про прибуття (вибуття) до (з) зони проведення АТО;

  Витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ (першого заступника чи  
заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ) про залучення до проведення АТО

  Витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних 
завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведен-
ня розвідувальних заходів (для осіб, які залучалися до проведення АТО на строк менше ніж 30 календарних 
днів);

  Матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв (для 
осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва під часть участі в АТО);

  Копія першої сторінки паспорта громадянина України;

  Згода на збір та обробку персональних даних;

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

Для осіб, які брали участь в АТО у складі добровольчих формувань (що згодом були включені до 
складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії, тощо), подаються вищезгадані 
документи, або нотаріально завірені свідчення не менше ніж двох свідків із числа учасників АТО, які разом із 
такою особою брали участь в АТО, та отримали статус УБД або інваліда війни, у разі підтвердження факту 
взаємодії зазначених осіб з відповідними військовими формуваннями.

Для осіб, які проходять службу (працюють) у військових частинах (органах, підрозділах), установах 
та організаціях або на підприємствах, які постійно дислокуються чи розташовані безпосередньо в 
районах АТО подаються:

  Витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ (першого заступника чи заступника кері-
вника Антитерористичного центру при СБУ) про залучення до проведення АТО;

  Витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління АТО чи його заступни-
ків або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування  
керівнику оперативного штабу з управління АТО в районах її проведення.

Документи, обов’язкові для підтвердження участі в ООС:
  Довідка про участь в ООС, затвердженого зразка (оригінал);

  Витяг з наказів Генерального штабу Збройних Сил України про залучення до ООС;

  Витяг із наказу по стройовій частині про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення ООС;

  Витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних 

завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведен-

ня розвідувальних заходів (для осіб, які залучалися до ООС на строк менше ніж 30 календарних днів);

  Матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв (для 

осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва в період проведення ООС).

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

УВАГА!
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Прошу розглянути документи, що підтверджують мою безпосередню участь в АТО/ООС 
та надати мені статус учасника бойових дій. 

До заяви додаю:
1. Довідку про безпосередню участь в АТО/ООС № _____ від ________201_ р.  

(оригінал на 1 ст.).
2. Витяг з наказу командира В/ч____ № _____ від _____201_ р.  (оригінал на 1 ст.).
3. Витяг з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення для виконання зав-

дань антитерористичної операції / Витяг з наказів Генерального штабу Збройних Сил 
України про залучення до ООС ( №_____ від _____201_р. (оригінал на 1 ст.)

4. Довідку про обставини травми № ______ від ______201_ р. (оригінал на 1 ст.).
5. Довідку ГВМЦ «ГВКГ» № _____ від __.__.201_р. (оригінал на 1 ст.).
6. Копію паспорта.
7. Копію ідентифікаційного коду.
8. Згоду на збір та обробку персональних даних.

Заява

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 

______________________________
(звання та ПІБ командира, якому

подається скарга)
______________________________

(Звання/ПІБ)
______________________________

(військова частина)
______________________________

(телефон)
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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
/ про те, що він (вона) дійсно в період з __________ по __________ брав (брала) участь
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 в період здійснення зазначених
заходів.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

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 / про участь особи 
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення

_________________________       _________________      ________________________
(найменування посади, військове             (підпис)                          (прізвище та ініціали)
(спеціальне) звання командира 
(начальника) військової частини 
(органу, підрозділу) чи іншого ке-
рівника установи, закладу)

Зразок довідки про безпосередню участь в АТО /
ООС згідно додатку №1/4 до постанови КМУ №413
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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 на-
дання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та те-
риторіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО / ООС, затвердженого 
Постановою КМУ №413 від 20.08.2014, прошу надати мені такі документи: 

1) Довідку про мою безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечен-
ні 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 / Довідку про участь особи у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення.;

2) Витяг з наказу військової частини про перебування в списках частини та виконання 
завдань в районі АТО/ООС, зокрема:

•витяг з наказу по стройовій частині про прибуття до військової частини для виконання 
завдань АТО/ ООС;

•витяг з наказу по стройовій частині про вибуття після виконання завдань АТО/ООС;

3) витяг з наказу Антитерористичного центру (командира сектору) про прибуття (убуття) 
для виконання завдань АТО / Витяг з наказів Генерального штабу Збройних Сил України 
про залучення до ООС.

РАПОРТ

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

___._________.20__ року           _____________________      _______________________
                                                                       (підпис)                              (прізвище та ініціали)
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Комісії ЗСУ з надання статусу учасника бойових дій  
учасникам АТО / ООС

Приймає рішення щодо надан-
ня статусу УБД працівникам Мін-
оборони в/службовцям частин без-
посереднього підпорядкування (ЧБП).

Комісія МОУ

Посвідчення УБД видає де-
партамент кадрової політики Мін-
оборони.

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

Приймає рішення щодо надання 
статусу УБД в/службовцям та пра-
цівникам ГШ та ЧБП ГШ.

Комісія ГШ ЗСУ

•Посвідчення УБД видає головне 
управління персоналу ГШ ЗСУ.

•Посвідчення в/службовцям ВДВ ви-
дає кадровий орган ВДВ в Житомирі.

Наказ Міністерства оборони України від 07.05.2015 No 200 «Про затвердже-
ння Положення про комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасни-
ками бойових дій та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони Украї-
ни посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни – учасник 
бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсо-
тковою знижкою їх вартості»

Якщо Ви маєте статус УБД, документи, що 
підтверджують Вашу участь в АТО подавайте 
на комісію Міноборони, щоб Вас включили до 
реєстру учасників АТО

УВАГА!
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ПОЗБАВЛЕННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ
Підстави позбавлення статусу УБД:

вчинення умисного тяжкого 
або особливо тяжкого 
злочину у період участі в 
АТО/ООС;

подання недостовірної 
інформації про участь в 
АТО/ООС;

заява особи про позбавле-
ння її статусу УБД;

Рішення про позбавлення статусу УБД приймається протягом місяця комісією, яка приймала 
рішення про надання статусу УБД за таких умов:

• комісія отримала копію обвинувального вироку суду, який набрав законної сили про вчинення 
умисного тяжкого/особливо тяжкого злочину;
• комісія отримали матеріали службових перевірок або будь-які інші документи про факт під-
роблення документів про участь в АТО/ООС або надання недостовірних даних про особу; 
• комісія отримала особисту заяву особи, яка просить позбавити її статусу УБД.

Після прийняття комісією відповідного рішення в місячний строк, вона повинна повідомити 
про це:

особу, стосовно якої 
прийнято рішення про 
позбавлення статусу 

УБД;

Державну службу у 
справах ветеранів війни та 

учасників АТО/ООС;

структурні підрозділи/
виконавчі органи з питань 

соціального захисту населен-
ня міських, районних у містах 
рад, де УБД стояв на обліку як 

пільговик

Посвідчення УБД вилучається або визнається недійсним
Питання щодо строку інформування особи про позбавлення статусу УБД, визнання відповідного посвідчення 
недійсним та порядку його вилучення можуть бути встановлені положенням про комісію

Комісія Cухопутних 
Військ

Комісія 
Повітряних Сил

Комісія Військово-
морських Сил

Комісії видів ЗСУ

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 
посвідчення УБД в Комісії ВМС.

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

Приймає рішення щодо надання статусу УБД командуванню та особовому складу таких частин:
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Контакти комісій УБД силових відомств,  
що беруть участь в АТО

Міністерство Оборони України 03168, м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 6 
тел.: (044) 238-74-85

Міністерство внутрішніх справ
01601, м. Київ,  
вул. Академіка Богомольця, 10 
тел.:  (044) 256-16-27

Національна гвардія
03151, м. Київ,  
вул. Народного ополчення, 9-а
тел.: (044) 226-22-52, (044) 249-41-12

Служба безпеки України

01601, м. Київ,  
вул. Малопідвльна, 16
тел.: (044) 226-25-64; 256-92-41
0-800-501-482
01601, м. Київ-1, вул. Володимирська, 33  
(адреса для листування)

Служба зовнішньої розвідки 04107, м. Київ, вул. Нагірна, 24/1,
тел.:  (044) 481-69-95, (044) 481-63-63

Адміністрація Державної  
прикордонної служби

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26,
тел.:  (044) 527-66-63

Адміністрація Державної спеціальної  
служби транспорту

02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 5,
тел.: (044) 281-93-64 

Адміністрація Державної служби  
спеціального зв’язку та захисту 
інформації

03680, м. Київ,  
вул. Солом’янська, 13,
тел.: (044) 281-90-00, (044) 281-92-21

Управління державної охорони м. Київ, вул. Богомольця, 8, 
тел.: (044) 256-91-40

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій

01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55
тел.: (044) 461-86-00, (044) 486-71-56

Державна пенітенціарна служба 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81 
тел.: (044) 207-34-58, (044) 481-53-39

Головне управління розвідки 
Міноборони

04176, м. Київ, вул. Електриків, 33 
тел.: (044) 428-62-74
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Контакти комісій УБД при ОВК
Вінницький обласний військовий 
комісаріат 
м. Вінниця,  
вул. 40-річчя Перемоги, 31
тел.: (0432) 66-06-35
(0432) 66-11-25

Волинський обласний військовий 
комісаріат 
м. Луцьк, вул. Теремнівська, 85А 
тел.: (0322) 25-25-21
(0322) 75-03-52

Дніпропетровський обласний 
військовий комісаріат 
м. Дніпро, вул. Шмідта, 16 
тел.: (0567) 45-24-17
(0567) 70-80-94

Донецький обласний військовий 
комісаріат 
м. Маріуполь, вул. Громової, 67 
тел.:(0629) 38-62-33
(0629) 51-10-01

Житомирський обласний 
військовий комісаріат 
м. Житомир, вул. Параджанова, 
4 тел.: (0412) 47-37-17
(0412) 47-37-26

Закарпатський обласний 
військовий комісаріат
 м. Ужгород, вул. Бородіна,
 тел.: (0312) 67-20-67
(0312) 22-06-73

Запорізький обласний військовий 
комісаріат 
м. Запоріжжя, пров. Тихий, 7
 тел.: (0612) 64-24-79
(0617) 64-13-54

Івано-Франківський міський 
військовий комісаріат 
м. Івано-Франківськ,
 вул. Княгинин, 20 
тел.: (0342) 75-46-43
(067)-37-10-142

Івано-Франківський обласний 
військовий комісаріат 
м. Івано-Франківськ, 
вул. Довженка 21 
тел.: (0342) 57-27-57
(067)-37-10-142

Кіровоградський обласний 
військовий комісаріат 
м. Кропивницький, 
вул. Кавалерійська, 17/19 тел.: 
(0522) 24-94-28
(0522) 32-27-89

Київський міський військовий 
комісаріат 
м. Київ, 
вул. Тимофія Шамрила, 19 
тел.: (044) 456-32-24
(044) 456-44-56

Київський обласний військовий 
комісаріат 
м. Київ. пров. Артилерійський, 5в 
тел.: (044) 456-03-68

Луганський обласний військовий 
комісаріат 
м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана 
Ліщини, 38
 тел.: (0645) 24-04-08

Львівський обласний військовий 
комісаріат
 м. Львів, вул. Івана Франка, 25 
тел.:  (0322) 22-27-88
(0322) 60-26-44

Миколаївський обласний 
військовий комісаріат 
м. Миколаїв, вул. Спаська, 33 
тел.: (0512) 37-33-52
(0512) 37-55-57

Одеський обласний військовий 
комісаріат 
м. Одеса, вул. Піроговська, 6 
тел.: (0487) 34-17-36
(0487) 34-17-35

Полтавський обласний військовий 
комісаріат 
м. Полтава, вул. Шевченка, 78а 
тел.:  (0532) 22-29-96
(0532) 56-04-80

Рівненський обласний військовий 
комісаріат 
м. Рівне, вул. Грабник, 4
 тел.: (0362) 62-07-84
(0362) 62-08-57

Сумський обласний військовий 
комісаріат
м. Суми, вул. Г. Кондратьєва,
тел.: (0542) 22-27-78
(0542) 22-45-23

Тернопільський обласний 
військовий комісаріат 
м. Тернопіль, 
вул. Січових Стрільців, 2 
тел.: (0352) 52-12-82
(0352) 25-09-83

Харківський обласний військовий 
комісаріат 
м. Харків, вул. Кацарська, 56 
тел.: (0577) 34-96-65
(0577) 34-97-36

Херсонський обласний військовий 
комісаріат 
м. Херсон, 
вул. Ярослава Мудрого, 21 тел.: 
(0552) 22-96-88
(0552) 22-43-73

Хмельницький обласний 
військовий комісаріат 
м. Хмельницький,
 вул. Героїв Майдану, 64 
тел.: (0382) 72-08-15 
(0382) 72-05-13

Черкаський обласний військовий 
комісаріат 
м. Черкаси, вул. Хоменка, 19
 тел.:  (0472) 63-88-16
(0472) 63-67-29

Чернівецький обласний 
військовий комісаріат 
м. Чернівці, 
вул. О. Кобилянської, 32 
тел.: (0372) 55-28-32
(0372) 55-15-01

Чернігівський обласний 
військовий комісаріат 
м. Чернігів, 
вул. Гетьмана Полуботка, 68 
тел.: (0462) 77-27-67
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Контакти комісій УБД при ЗСУ
Комісія Міністерства оборони 

України 
03168, м. Київ, 

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

Комісія Генерального штабу 
Збройних Сил України

 03168, м. Київ, 
прос. Повітрофлотський, 6 

(044) 454-42-69

Комісія Сухопутних військ 
Збройних Сил України 

04119, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 19

 (044) 271-11-28

Оперативне командування “Схід”
 49006, м. Дніпропетровськ

 вул. Чичеріна, 42  
(056) 692-23-65

Оперативне командування «Захід»  
33000, м. Рівне, вул. Дубенська,2  

(0462) 629-236, 32115

Оперативне командування 
“Північ”  

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

Оперативне командування “Пів-
день” 

65012, м. Одеса,
 провулок Штабний, 1 

(0432) 59-68-89

Комісія Повітряних Сил Збройних 
Сил України 
м. Вінниця, 

вул. Стрілецька, 105 
(0432) 259-62-61

Повітряне Командування “Центр” 
08603, Київська область, 

м. Васильків,  
вул. Декабристів, 40 

(098)-399-75-77

Повітряне Командування “Південь” 
65012, м. Одеса,

 вул. Італійський бульвар, 3 
(044) 642-43-10

Повітряне Командування “Захід” 
79008, м. Львів, 
вул. Лисенка, 12 
(093)-538-19-39

Комісія Військово-морських Сил 
Збройних Сил України 

65012, м. Одеса, 
провулок Штабний, 1 

(048) 779-81-69

БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ЮРИСТІВ ГО «ЮРИДИЧНА СОТНЯ»

0 800 308 100


