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ВСТУП
Службове розслідування – у самому загальному розумінні це діяльність 

в рамках дисциплінарного провадження відповідних посадових осіб щодо 
своєчасного, всебічного, повного і об’єктивного збору та дослідження матеріалів 
за фактом дисциплінарного проступку, співробітників (працівників), або 
невиконання ними функціональних обов’язків.

Таким чином службові розслідування можна вважати складовою загальної 
процедури притягнення правопорушника до дисциплінарної відповідальності.

Не слід плутати поняття і сутність службового розслідування із поняттям 
«службова перевірка». Службова перевірка – це у загальному розумінні 
комплекс заходів, які здійснюються у відповідності до нормативного акту, з 
метою перевірки інформації про вчинення дисциплінарного правопорушення, 
з`ясування наявності підстав для призначення службового розслідування, 
обставин порушення виконавської дисципліни.

Предметом розгляду цього видання є порядок проведення службових 
розслідувань у Збройних силах України, Національній гвардії України, 
Державній прикордонній службі України.

Цей збірник розрахований на широке коло читачів, зокрема на 
військовослужбовців, військових юристів, здобувачів юридичної освіти та їх 
викладачів, інших зацікавлених осіб.
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СЛУЖБОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ 
У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Предмет службового розслідування у ЗСУ
Службова перевірка — комплекс заходів, які здійснюються відповідно до 

Порядку проведення службового розслідування у Збройних Силах України, 
затвердженого наказом Міністерства оборони України від 21 листопада 2017 
року  №  608, з метою перевірки інформації про вчинення дисциплінарного 
правопорушення, з’ясування наявності підстав для призначення службового 
розслідування, обставин порушення виконавської дисципліни.

Службове розслідування  —  комплекс заходів, які проводяться з метою 
уточнення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушення, а також 
встановлення ступеня вини особи (осіб), чиї дії або бездіяльність стали 
причиною вчинення правопорушення.

Службове розслідування проводиться для встановлення:
неправомірних дій військовослужбовця, яким вчинено правопорушення;
причинного зв’язку між правопорушенням, з приводу якого було 

призначено службове розслідування, та виконанням військовослужбовцем 
обов’язків військової служби;

вини військовослужбовця;
порушень нормативно-правових актів, інших актів законодавства;
причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушення;
у разі виявлення факту заподіяння матеріальної шкоди  —  причин 

виникнення шкоди, її розміру та винних осіб.
Питання належної дисциплінарної поведінки  військовослужбовців 

визначається у Дисциплінарному статуті Збройних сил України.

Підстави призначення службового розслідування:
1. Службове розслідування призначається у разі:

невиконання або неналежного виконання військовослужбовцем службових 
обов’язків, перевищення своїх повноважень, що призвело до людських жертв 
або загрожувало життю і здоров’ю особового складу, цивільного населення чи 
заподіяло матеріальну або моральну шкоду;

невиконання або неналежного виконання вимог наказів та інших керівних 
документів, що могло негативно вплинути чи вплинуло на стан боєздатності, 
бойової готовності підрозділу чи військової частини або на стан виконання 
покладених на Збройні Сили завдань;

неправомірного застосування військовослужбовцем фізичного 
впливу, зброї, спеціальних засобів або інших засобів ураження до інших 
військовослужбовців чи цивільних осіб, особливо, якщо це призвело до їх 
поранення, травмування або смерті;

дій військовослужбовця, які призвели до спроби самогубства іншого 
військовослужбовця;

втрати або викрадення зброї чи боєприпасів;
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порушення порядку та правил несення чергування (бойового чергування), 
вартової (вахтової) або внутрішньої служби, що могло спричинити або 
спричинило негативні наслідки;

недозволеного розголошення змісту або втрати службових документів;
внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про 

скоєне військовослужбовцем кримінальне правопорушення;
повідомлення військовослужбовцю про підозру у вчиненні ним 

кримінального правопорушення;
вчинення корупційного злочину або правопорушення, пов’язаного з 

корупцією;
скоєння військовослужбовцем під час виконання обов’язків військової 

служби дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули або отримали 
тілесні ушкодження інші особи;

надходження повідомлення (у тому числі анонімного) щодо порушення 
вимог Закону України “Про запобігання корупції”, а наведена в ньому 
інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть 
бути перевірені.

За рішенням відповідного командира (начальника) службове розслідування 
може призначатися за письмовим рапортом (доповідною або пояснювальною 
запискою) військовослужбовця з метою зняття безпідставних, на його думку, 
звинувачень або підозри.

2. Службове розслідування не призначається:
у разі надходження анонімних повідомлень, заяв, скарг
якщо причини та умови, що сприяли вчиненню правопорушення, 

ступінь вини, розмір заподіяної матеріальної шкоди та інші обставини , 
які мають значення для прийняття рішення командиром (начальником) 
про накладення на підлеглого дисциплінарного стягнення, не потребують 
додаткового встановлення (уточнення) або їх встановлено під час проведення 
інспектування, інвентаризації, аудиту, за рішенням суду.

Загальний порядок проведення та строки проведення службового 
розслідування

Рішення про призначення службового розслідування приймається 
командиром (начальником), який має право видавати письмові накази та 
накладати на підлеглого дисциплінарне стягнення.

Службове розслідування призначається письмовим наказом командира 
(начальника), у якому зазначаються підстава, обґрунтування або мета 
призначення службового розслідування, особа, стосовно якої воно проводиться, 
строк проведення службового розслідування, а також визначаються посадова 
(службова) особа, якій доручено його проведення, або голова та члени комісії з 
проведення службового розслідування (далі — особи, які проводять службове 
розслідування).

Службове розслідування у випадках, передбачених Дисциплінарним 
статутом Збройних Сил України, може проводитись з усуненням 
військовослужбовця, дисциплінарне правопорушення якого підлягає 
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розслідуванню, від виконання службових обов’язків, про що видається наказ 
із зазначенням причин усунення.

Розслідування проводиться за участю безпосереднього начальника 
військовослужбовця, який вчинив дисциплінарне правопорушення.

Службове розслідування має бути завершено протягом одного місяця з 
дня його призначення командиром (начальником). 

В окремих випадках цей строк може бути продовжено командиром 
(начальником), який призначив службове розслідування, або старшим 
командиром (начальником), але не більше ніж на один місяць.

Загальний строк службового розслідування не може перевищувати двох 
місяців.

До строку службового розслідування не зараховується час перебування 
військовослужбовця, стосовно якого проводиться розслідування, у відпустці, 
на лікуванні або час відсутності з інших документально підтверджених 
поважних причин. 

Перенесення строків проведення службового розслідування здійснюється 
за відповідним наказом посадової особи, яка призначила службове 
розслідування.

Права військовослужбовця, щодо якого провадиться службове 
розслідування

Військовослужбовець, стосовно якого проводиться службове 
розслідування, має право:

знати підстави проведення службового розслідування;
бути ознайомленим про свої права та обов’язки під час проведення 

службового розслідування;
відмовитися давати будь-які пояснення щодо себе, членів своєї сім’ї чи 

близьких родичів, коло яких визначається законом;
давати усні та письмові пояснення, подавати документи, які стосуються 

службового розслідування, вимагати опитування (додаткового опитування) 
осіб, * які були присутні під час вчинення правопорушення або яким відомі 
обставини, що стосуються правопорушення;

порушувати клопотання про витребування та долучення нових документів, 
видань, інших матеріальних носіїв інформації;

висловлювати письмові зауваження та пропозиції щодо проведення 
службового розслідування, дій або бездіяльності посадових (службових) осіб, 
які його проводять;

ознайомлюватися з актом службового розслідування (у частині, що його 
стосується) після розгляду командиром (начальником);

оскаржувати рішення, прийняте за результатами службового розслідування, 
у строки та у порядку, визначені законодавством України.

Результати службового розслідування та їх оформлення
За результатами службового розслідування складається акт службового 

розслідування, який підписується особами, які його проводили.
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Після підписання акт службового розслідування подається на розгляд 
командиру (начальнику), який призначив розслідування. 

До акта службового розслідування додаються всі матеріали службового 
розслідування.

За результатами розгляду акта та матеріалів службового розслідування, 
якщо вину військовослужбовця повністю доведено, командир (начальник) 
приймає рішення про притягнення військовослужбовця до дисциплінарної 
відповідальності, визначає вид дисциплінарного стягнення та призначає особу, 
якій доручає підготувати проект відповідного наказу.

Вид дисциплінарного стягнення зазначається особисто службовою особою, 
яка призначила службове розслідування, в аркуші резолюції або на висновку за 
результатами службового розслідування.

Дисциплінарне стягнення накладається у строки, визначені Дисциплінарним 
статутом Збройних Сил України.

Наказ (витяг з наказу) про притягнення до відповідальності доводиться до 
військовослужбовця у частині, що його стосується, під підпис із зазначенням 
дати доведення.

У разі відмови військовослужбовця поставити свій підпис про ознайомлення 
з наказом (витягом з наказу) про притягнення його до відповідальності 
складається акт про відмову. Зміст акта про відмову засвідчується підписами 
не менше двох свідків цього факту.

Оскарження рішення про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності

Якщо військовослужбовець вважає, що не вчинив правопорушення, він 
має право протягом місяця з дня накладення дисциплінарного стягнення 
подати скаргу старшому командиру (начальнику) або звернутися до суду у 
визначений законом строк.

Методичні рекомендації та прийоми при проведенні службового 
розслідування

1. Загальні методичні питання:
Відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України у разі 

невиконання (неналежного виконання) військовослужбовцем своїх службових 
обов’язків, порушення військовослужбовцем військової дисципліни або 
громадського порядку командир повинен нагадати йому про обов’язки служби, 
а за необхідності — накласти дисциплінарне стягнення.

Для притягнення військовослужбовців до дисциплінарної відповідальності 
проведення службового розслідування не є обов’язковим.

На практиці зазвичай призначають службові розслідування практично за 
всіма випадками неналежного виконання (невиконання) військовослужбовцями 
службових обов’язків, порушення військової дисципліни тощо. Проте 
необхідно визнати більш доцільним призначати службові розслідування лише 
для встановлення причин та умов правопорушень, які завдали матеріальної 
шкоди чи спричинили інші тяжкі наслідки.
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В інших випадках командири (начальники) мають можливість оперативно 
прийняти рішення щодо притягнення військовослужбовців до дисциплінарної 
відповідальності без проведення службового розслідування, що в свою чергу 
суттєво зменшить навантаження на особовий склад, який залучається до 
проведення таких розслідувань.

В разі прийняття командиром (начальником) рішення про призначення 
службового розслідування слід пам’ятати, що службове розслідування 
проводиться: 

з метою уточнення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушення, 
та ступеня вини військовослужбовця, який вчинив правопорушення; 

у разі невиконання або неналежного виконання військовослужбовцем 
службових обов’язків, що загрожувало життю і здоров’ю особового складу, 
цивільного населення або заподіяло матеріальну чи моральну шкоду; 

у разі невиконання або недбалого ставлення до виконання вимог наказів та 
інших керівних документів, що могло негативно вплинути чи вплинуло на стан 
боєздатності, бойової готовності підрозділу чи військової частини; 

у разі неправомірного застосування військовослужбовцем фізичної сили, 
зброї або інших засобів ураження до інших військовослужбовців чи цивільного 
населення; 

у разі порушення правил несення вартової (вахтової) або внутрішньої 
служби, що могло спричинити тяжкі наслідки; у разі недозволеного 
розголошення змісту або втрати службових документів. 

Службове розслідування може проводитися і в інших випадках з метою 
уточнення причин та умов, що сприяли правопорушенню, та встановлення 
ступеня вини посадових осіб.

У разі доведення вини підлеглого військовослужбовця у вчиненні 
правопорушення командир (начальник) приймає рішення щодо притягнення 
його до відповідного виду юридичної відповідальності. Залежно від характеру 
вчиненого правопорушення військовослужбовці несуть дисциплінарну, 
адміністративну, матеріальну, цивільно-правову та кримінальну 
відповідальність. 

По кожному випадку правопорушення командир (начальник) зобов’язаний 
прийняти рішення щодо необхідності притягнення винного до відповідальності 
залежно від обставин скоєння правопорушення, ступеня вини, попередньої 
поведінки порушника та розміру завданих державі та іншим особам збитків.

2. Особливості щодо окремих видів правопорушень
За вчинення адміністративних правопорушень військовослужбовці несуть 

дисциплінарну відповідальність, за винятком випадків, передбачених Кодексом 
України про адміністративні правопорушення.

Внесені зміни та доповнення до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, пов’язані із запровадженням адміністративної 
відповідальності за вчинення військових адміністративних правопорушень, а 
саме введено нове поняття «військові адміністративні правопорушення» (стаття 
15), та перелік юридичних складів військових адміністративних правопорушень 
(окрема Глава 13-Б), а також запроваджено новий вид адміністративного 
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стягнення – арешт з утриманням на гауптвахті, який передбачений санкціями 
статей 17210 – 17220 КУпАП.

За вчинення корупційних діянь чи інших правопорушень, пов’язаних 
з корупцією, військовослужбовці несуть відповідальність згідно із 
антикорупційним законодавством.

Службові розслідування за фактами розголошення секретної інформації, 
втрати її матеріальних носіїв проводяться з дотриманням вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

Розслідування за фактами втрати документів або розголошення 
відомостей, які містять службову інформацію, проводиться відповідно до 
Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і 
знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять 
службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 жовтня 2016 року № 736.

У разі заподіяння військовослужбовцем матеріальної шкоди він 
притягується до матеріальної відповідальності відповідно до вимог Закону 
України «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та 
прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі».

Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у 
Збройних Силах України проводиться відповідно до вимог Інструкції про 
розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій 
у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України 
від 06 лютого 2001 року № 36, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 23 
лютого 2001 року за № 169/5360.

Ця Інструкція визначає процедуру проведення розслідування та обліку 
нещасних випадків з військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної 
спеціальної служби транспорту (у тому числі з відрядженими зі Збройних Сил 
України, Державної спеціальної служби транспорту), військовозобов’язаними 
та резервістами, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори 
чи для проходження служби у військовому резерві (далі — військовослужбовці), 
отриманих ними професійних захворювань, їх загибелі або смерті зі 
встановленням зв’язку з виконанням обов’язків військової служби і аварій, що 
сталися у військових частинах, військових навчальних закладах, установах та 
організаціях Збройних Сил України, Державній спеціальній службі транспорту 
(далі — військові частини).

Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов’язки 
військової служби, у випадках, визначених частиною четвертою статті 24 
Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Ця Інструкція поширюється на військові частини та військовослужбовців, 
крім військовослужбовців, які отримали гостре професійне захворювання 
(отруєння), поранення, контузію, травму, каліцтво, зникли, померли або 
загинули внаслідок бойових уражень або дій з боку противника в районі 
ведення бойових дій або проведення операції Об’єднаних сил.

Випадки гострого професійного захворювання (отруєння), поранення, 
контузії, травми, каліцтва, зникнення, смерті або загибелі військовослужбовців 
внаслідок бойових уражень або дій з боку противника є бойовими людськими 
втратами і обліку як нещасні випадки не підлягають.
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Випадки гострого професійного захворювання (отруєння), поранення, 
контузії, травми, каліцтва, зникнення, смерті або загибелі військовослужбовців, 
що сталися в районі ведення бойових дій або проведення операції Об’єднаних 
сил, але не пов’язані з бойовими ураженнями або діями з боку противника, 
розслідуються згідно з вимогами цієї Інструкції.

Ця Інструкція не поширюється на державних службовців та осіб, які 
відповідно до законодавства про працю працюють за трудовими договорами 
(контрактами) у військових частинах. Розслідування та облік нещасних 
випадків, що сталися з цими особами, проводяться відповідно до Порядку 
розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 квітня 2019 року № 337.

У разі групового нещасного випадку, внаслідок якого одночасно отримали 
травми або загинули особи, що працюють за трудовими договорами, та 
військовослужбовці, розслідування щодо військовослужбовців проводиться 
відповідно до цієї Інструкції. Під час проведення такого розслідування 
використовуються матеріали, зібрані комісією з розслідування нещасного 
випадку з особами, що працюють за трудовими договорами.

Розслідування та облік авіаційних подій та інцидентів проводяться згідно 
з Правилами розслідування авіаційних подій та інцидентів в авіації Збройних 
Сил України, затвердженими наказом Міністра оборони України від 19 травня 
2010 року № 256, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14 червня 
2010 року за № 386/17681.

Нещасний випадок, що стався з пілотом, членами екіпажу та іншими 
військовослужбовцями, що знаходилися на борту повітряного судна, внаслідок 
авіаційної події, розслідується відповідно до цієї Інструкції з використанням 
матеріалів розслідування авіаційної події.

Розслідування нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями 
внаслідок аварії (катастрофи) на транспортному засобі будь-якого виду та 
форми власності, проводиться з використанням матеріалів розслідування 
такої аварії (катастрофи).

Розслідування нещасних випадків та професійних захворювань, 
що сталися з військовослужбовцями, які перебували у відрядженні за 
кордоном, проводиться згідно з цією Інструкцією, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України.

У разі настання нещасного випадку, що стався з військовослужбовцем 
під час виконання ним обов’язків військової служби, щодо осіб, в діях або 
бездіяльності яких вбачається вчинення правопорушень, внаслідок або за 
сприяння яких стався нещасний випадок, разом з розслідуванням нещасного 
випадку відповідно до цієї Інструкції проводиться службове розслідування 
відповідно до Порядку проведення службового розслідування у Збройних 
Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 21 
листопада 2017 року № 608, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 
грудня 2017 року за № 1503/31371.
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3. Використання командирами (начальниками) 
дисциплінарної влади

Відповідно до статті 83 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України 
на військовослужбовця, який порушує військову дисципліну або громадський 
порядок, може бути накладено лише ті дисциплінарні стягнення, які визначені 
цим Статутом і відповідають військовому званню військовослужбовця та 
дисциплінарній владі командира, що вирішив накласти на винну особу 
дисциплінарне стягнення.

Прийняттю рішення командиром (начальником) про накладення на 
підлеглого військовослужбовця дисциплінарного стягнення може передувати 
службове розслідування. Службове розслідування призначається виключно 
за письмовим наказом командира (начальника), який встановив особу 
військовослужбовця та вирішив притягти правопорушника до дисциплінарної 
відповідальності. Воно проводиться з метою уточнення причин і умов, що 
сприяли вчиненню правопорушення, та встановлення ступеня вини.

Службове розслідування призначається і проводиться відносно 
конкретного військовослужбовця, якого командир (начальник) вже вирішив 
притягти до дисциплінарної відповідальності, а не за фактом вчинення 
дисциплінарного правопорушення невизначеними посадовими особами, 
оскільки склад дисциплінарного правопорушення передбачає обов’язкову 
наявність суб’єкта його вчинення у відповідності до вимог частини 1 статті 85 
Дисциплінарного статуту.

Проте вбачається за доцільне призначати службове розслідування у разі, 
якщо вина військовослужбовця у вчиненні правопорушення (настання події) 
не є очевидною, а встановлення конкретних посадових осіб винних у вчиненні 
правопорушення (настання події) ускладнюється обставинами вчинення 
правопорушення (настання події).

Під час службового розслідування повинно бути встановлено: 
конкретні неправомірні дії військовослужбовця, яким вчинено 

правопорушення; 
наявність причинного зв’язку між вчиненим правопорушенням і 

неправомірними діями військовослужбовця; 
вимоги чинного законодавства чи інших нормативно-правових актів та 

керівних документів, які було порушено військоовслужбовцем; 
форму вини (навмисно чи з необережності) та мотиви протиправної 

поведінки військовослужбовця і його ставлення до скоєного; 
ступінь вини кожної з осіб, винних у вчиненні правопорушення; умови 

та причини, що сприяли правопорушенню; час вчинення правопорушення 
(під час виконання військовослужбовцем службових обов’язків або в 
позаслужбовий час); 

осіб, з вини яких вчинено правопорушення, та осіб, дії чи бездіяльність яких 
сприяли шкідливим наслідкам або створювали загрозу для їх спричинення; 
наявність чи відсутність події, з приводу якої було призначено розслідування, 
та її обставини (час, місце) і наслідки 



12

За результатами службового розслідування посадовою особою (комісією) 
складається акт, в якому, крім вищезазначеного, обов’язково зазначаються: 

посада, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, 
освіта, термін військової служби та термін перебування на останній посаді 
особи, стосовно якої проведено службове розслідування; 

підстави для проведення службового розслідування; час, місце, суть 
порушення, який нормативний акт порушено (його назва, дата прийняття); 
обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність чи знімають 
вину; 

заперечення, заяви та клопотання особи, стосовно якої проведено службове 
розслідування, мотиви їх відхилення чи підстави для задоволення;

висновок щодо наявності чи відсутності в діянні військовослужбовця 
складу дисциплінарного правопорушення та в чому воно (за наявності такого) 
полягало; пропозиції щодо притягнення винних осіб до відповідальності 
владою відповідного командира (начальника) без зазначення конкретного виду 
стягнення; 

інші заходи, які пропонується здійснити для усунення причин 
правопорушення та умов, що йому сприяли.

Відповідно до вимог статті 86 Дисциплінарного статуту Збройних Сил 
України після розгляду письмової доповіді про проведення службового 
розслідування командир проводить бесіду з військовослужбовцем, який 
вчинив правопорушення. 

Під час бесіди до військовослужбовця доводяться суть вчиненого ним 
порушення, які вимоги законів чи інших нормативно-правових актів та 
керівних документів або посадових інструкцій він порушив. 

Також вважається за необхідне під час бесіди ознайомлювати 
військовослужбовця з актом та матеріалами службового розслідування. 

За результатами бесіди оформляється аркуш бесіди із зазначенням 
дати її проведення, а також заперечень, заяв, клопотань та відомостей про 
ознайомлення особи, стосовно якої проведено службове розслідування з актом 
та його матеріалами. 

Він підписується особою, яка проводила бесіду, присутніми посадовими 
особами та військовослужбовцем, з яким проводилася бесіда, та в обов’язковому 
порядку долучається до матеріалів службового розслідування. 

Звертаємо увагу на те, що Міністр оборони України та начальник 
Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України проводять 
бесіду з військовослужбовцем особисто або письмово доручають її проведення 
своїм заступникам, командувачам видів Збройних Сил України, командувачу 
високомобільних десантних військ Збройних Сил України або особам, на 
яких покладено тимчасове виконання їх обов’язків у порядку, встановленому 
законодавством України. 

У разі відмови військовослужбовця від проведення (підпису аркушу) бесіди 
складається відповідний акт, який має бути підписаним усіма посадовими 
особами, присутніми під час її проведення. 

Якщо вину військовослужбовця повністю доведено, командир (начальник) 
приймає рішення про накладення дисциплінарного стягнення. 
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Особливу увагу слід звернути саме на проведення бесіди, оскільки 
безпосередне спілкування особи, що приймає рішення, з військовослужбовцем, 
відносно якого проводилося службове розслідування, дозволить командиру 
(начальнику) прийняти найбільш правомірне та обґрунтоване рішення.

Накладення дисциплінарного стягнення сприяє зміцненню військової 
дисципліни лише тоді, коли воно є обґрунтованим і справедливим. Під час 
накладення дисциплінарного стягнення та обрання його виду обов’язково 
враховується: характер та обставини вчинення правопорушення, його наслідки, 
попередня поведінка військовослужбовця, а також тривалість військової 
служби та рівень знань про порядок служби. 

Перед прийняттям командиром (начальником) рішення щодо накладення 
або порушення клопотання про накладення на військовослужбовця 
дисциплінарного стягнення, стосовно якого порушено кримінальну справу 
та провадиться досудове слідство, необхідно дотримуватися положень 
Конституції України, Кримінально-процесуального кодексу України щодо 
презумпції невинуватості та приймати відповідні рішення лише після 
встановлення вини військовослужбовця в судовому порядку. 

У разі, якщо командир (начальник) за тяжкістю вчиненого підлеглим 
правопорушення визнає надану йому дисциплінарну владу недостатньою для 
покарання військовослужбовця, на підставі статті 92 Дисциплінарного статуту 
Збройних Сил України, він порушує клопотання про накладення стягнення на 
винну особу владою старшого командира, яке разом з матеріалами службового 
розслідування у найкоротший строк (не більше п’ятнадцяти днів) надсилається 
старшому командиру (начальнику) для своєчасного прийняття рішення щодо 
накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця.

До клопотання про накладення стягнення обов’язково долучаються: 
матеріали службового розслідування, оформлені відповідно до вимог 

Інструкції з діловодства у Збройних Силах Україна, затвердженої наказом 
Міністра оборони України від 16 вересня 2013 року № 200; 

аркуш бесіди з військовослужбовцем (оригінал); належним чином 
завірена копія службової картки (з відмітками про ознайомлення з нею 
військовослужбовця); 

належним чином завірена копія оцінних карток за два попередні роки; 
належним чином завірена копія атестації (у разі проведення); 

належним чином завірена копія службової характеристики.
Документи щодо накладення на військовослужбовця дисциплінарного 

стягнення разом з проектом клопотанням обов’язково повинні перевірятися 
на відповідність вимогам законодавства та візуватися після їх погодження з 
відповідними службовими особами помічником командира з правової роботи 
(юрисконсультом), службовими особами юридичної служби.

Особливості використання поліграфа при проведенні службових 
розслідувань у ЗСУ

Проблема кадрової безпеки і зміцнення законності в силових структурах і 
державних органах є на сьогодні важливою проблемою для України в цілому та 
її Збройних Сил зокрема. 
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Ефективність застосування комп’ютерного поліграфа для вирішення 
завдань зміцнення державної безпеки, боротьби з корупцією та злочинністю, 
кадрової роботи тощо переконливо доведено багаторічною практикою 
проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа 
(далі  —  ПФДЗП) під час добору певної групи кадрів державних службовців, 
проведення внутрішніх розслідувань, розкриття та розслідування резонансних 
злочинів, виявлення шпигунської агентури тощо у багатьох країнах світу.

Використання поліграфу у ЗСУ здійснюється у відповідності до вимог 
Інструкції з організації та проведення психофізіологічного дослідження 
персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та 
Збройних Силах України, затверджена наказом Міністерства оборони України 
від 14.04.2015 р. № 164 (зі змінами).

Поліграф – комп’ютерний технічний прилад з відповідним програмним 
забезпеченням, що має сертифікацію виробника, який здійснює реєстрацію 
змін психофізіологічного реагування людини у відповідь на пред’явлені 
за спеціальною методикою психологічні стимули, не завдає шкоди життю, 
здоров’ю людини та навколишньому середовищу та який має не менше 
п’яти каналів реєстрації психофізіологічного реагування, в тому числі канал 
виявлення протидії.

Метою проведення дослідження є отримання ймовірної та орієнтувальної 
інформації, яку іншим способом отримати не можна, для з’ясування ступеня 
її правдивості та повноти, отримання додаткових відомостей, які можуть 
використовуватись у службовій діяльності.

Основними завданнями дослідження є: 
забезпечення кадрової безпеки, прозорості, об’єктивності у разі підготовки 

та прийняття кадрових рішень; 
підвищення ефективності проведення службових розслідувань (перевірок); 
виявлення, протидія та запобігання корупції та інших ризиків, що можуть 

виникати у процесі службової діяльності. 
Результати дослідження не тягнуть за собою правових наслідків, не можуть 

бути підставою для прийняття будь-яких адміністративно-управлінських 
рішень щодо суб’єкта дослідження, а використовуються виключно як відомості 
ймовірного та орієнтувального характеру для можливого формування у 
посадових осіб МО та ЗС України внутрішнього сприйняття ситуації.

Ініціатор дослідження – Міністр оборони України та його заступники, 
державний секретар Міністерства оборони України, Головнокомандувач 
Збройних Сил України та його заступник, начальник Генерального штабу 
Збройних Сил України та його заступники, Командувач об’єднаних 
сил Збройних Сил України, керівники структурних підрозділів апарату 
Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів 
(окремих родів військ (сил)), а також особа, щодо якої висунуто сумніви щодо 
правдивості наданої нею усної чи письмової інформації (у разі наявності її 
письмового клопотання про проведення дослідження з метою спростування 
цих сумнівів).

Суб’єкт дослідження – особа, яка досягла 18-річного віку, є 
військовослужбовцем, працівником Збройних Сил, державним службовцем або 
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кандидатом на посаду в МО та ЗС України, визначена у завданні на проведення 
дослідження, не має медичних протипоказань та надала добровільну згоду на 
проходження процедури дослідження із застосуванням поліграфа.

Психофізичне дослідження із застосуванням поліграфу – науково 
обґрунтований і спеціально організований комплекс прийомів отримання, 
аналізу та інтерпретації психофізіологічних реакцій суб’єкта дослідження у 
відповідь на пред’явлені психологічні стимули.

Довідка про результати психофізіологічного дослідження із застосуванням 
поліграфа – документ, у якому викладено письмові ймовірні та орієнтувальні 
висновки спеціаліста поліграфа за результатами психофізіологічного 
дослідження.

Спеціаліст поліграфа – співробітник структурного підрозділу Науково-
методичного центру кадрової політики Міністерства оборони України 
(далі – структурний підрозділ НМЦ КП), на якого покладено функції щодо 
проведення дослідження, який має освітньо-кваліфікаційний рівень, не нижче 
ніж «бакалавр», отримав відповідну підготовку, має документ, що засвідчує 
проходження відповідної підготовки, володіє навичками роботи з поліграфом 
і методиками проведення дослідження.

Суб’єктом дослідження може стати:
особа, яка досягла 18-річного віку; 
є військовослужбовцем ЗС України; 
працівником ЗС України; -
державним службовцем МО та ЗС України; 
є кандидатом на посаду в МО та ЗС України; 
визначена у завданні на проведення дослідження в МО та ЗС України; 
а також: 
е має медичних протипоказань; 
надала добровільну згоду на проходження процедури дослідження із 

застосуванням поліграфа. 
Дослідження може проводитися за письмовим бажанням особи за 

допомогою поліграфа спростувати наявні сумніви щодо правдивості наданої 
нею інформації.

Суб’єкт дослідження має право:
знати, з якої причини з ним проводиться дослідження; 
бути ознайомленим з напрямом та переліком тем, питань дослідження; 
відмовитись від дослідження на будь-якому етапі; 
не давати пояснень щодо виникнення у нього тих чи інших реакцій.
Перелік питань, що вивчаються під час проведення психофізіологічного 

дослідження із застосуванням поліграфа (під час проведення службових 
розслідувань (перевірок)): 

підтвердження або спростування раніше отриманих пояснень; 
правдивість відомостей, що надає особа під час проведення службового 

розслідування (перевірки);
виявлення можливої причетності суб’єкта дослідження до підготовки або 

вчинення правопорушення, інших протиправних дій, що перевіряються; 



16

визначення (звуження) кола ймовірно причетних осіб до правопорушення 
або інших протиправних дій, що перевіряються; 

обставини скоєння правопорушення або інших протиправних дій, що 
перевіряються; 

механізм і спосіб здійснення правопорушення або інших протиправних 
дій, що перевіряються;

напрями здобуття доказів про підготовку або вчинення правопорушення 
чи інших протиправних дій, що перевіряються; 

ймовірне місцезнаходження викраденого військового майна. 
У разі проведення дослідження за письмовим бажанням особи спростувати 

за допомогою поліграфа наявні сумніви щодо правдивості наданої нею 
інформації, перелік питань визначає персонально спеціаліст поліграфа.

За результатами дослідження формується довідка. Складена довідка 
у запечатаному конверті надається через директора ДКП МО України 
безпосередньо ініціатору для ознайомлення. Після отримання довідки ініціатор 
у триденний строк ознайомлюється з довідкою та повертає її до структурного 
підрозділу НМЦ КП для подальшого знищення у порядку, встановленому 
законодавством України.

Після закінчення дослідження довідка надається через директора 
Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України безпосередньо 
для ознайомлення. Отримавши довідку, ініціатор у триденний строк 
ознайомлюється з нею, після чого довідка повертається до структурного 
підрозділу НМЦ КП для подальшого знищення у порядку, установленому 
законодавством України. Право на ознайомлення з результатами дослідження, 
окрім ініціатора та особи, яка затверджувала таке завдання, має безпосередньо 
суб’єкт дослідження протягом терміну зберігання (протягом року) після 
повернення довідки до НМЦ КП. Ознайомлення суб’єктом дослідження з 
результатами дослідження здійснюється особисто, виключно у приміщеннях 
структурного підрозділу НМЦ КП.
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ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ЩОДО 
ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ У 

ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 22-23, ст.197)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами 

№ 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст.38 
№ 2683-III від 13.09.2001, ВВР, 2002, № 2, ст.6 

№ 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209 — 
набуває чинності 01.08.2003 року № 1420-IV від 03.02.2004, ВВР, 2005, 

№  3, ст.76 № 1414-VI від 02.06.2009, ВВР, 2009, № 41, ст.600 
№ 1900-VI від 16.02.2010, ВВР, 2010, № 19, ст.151 
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208 
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89 

№ 5288-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.490 
№ 5404-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.550 
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178 
№ 877-VII від 13.03.2014, ВВР, 2014, № 15, ст.326 

№ 1194-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 25, ст.890 
№ 158-VIII від 05.02.2015, ВВР, 2015, № 13, ст.92 

№ 1952-VIII від 16.03.2017, ВВР, 2017, № 17, ст.205 
№ 205-IX від 17.10.2019, ВВР, 2020, № 3, ст.24 

№ 524-IX від 04.03.2020, ВВР, 2020, № 38, ст.279 
№ 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408 
№ 680-IX від 04.06.2020, ВВР, 2020, № 46, ст.392 
№ 1869-IX від 05.11.2021, ВВР, 2022, № 5, ст.33 

№ 2124-IX від 15.03.2022}
Верховна Рада України постановляє:
1. Затвердити Дисциплінарний статут Збройних Сил України (додається).
{Статтю 2 виключено на підставі Закону № 1420-IV від 03.02.2004}
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України  Л.КУЧМА
м. Київ
24 березня 1999 року
№ 551-XIV 
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України

від 24 березня 1999 року № 551-XIV

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
{У тексті Статуту слово «рядовий» в усіх відмінках і числах 

замінено словом «солдат»  у відповідному  відмінку і числі згідно 
із Законом № 1952-VIII від 16.03.2017}

{У тексті Статуту слова «військово-навчальні», «строкова 
служба» в усіх відмінках замінено відповідно словами «військові 

навчальні», «строкова військова служба» у відповідному відмінку 
згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

Цей Статут визначає сутність військової дисципліни, обов’язки 
військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та резервістів під 
час проходження навчальних (перевірочних) і спеціальних зборів щодо її 
додержання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, права командирів 
щодо їх застосування, а також порядок подання і розгляду заяв, пропозицій 
та скарг.

{Частина перша преамбули із змінами, внесеними згідно із 
Законами № 1952-VIII від 16.03.2017, № 205-IX від 17.10.2019}

Усі військовослужбовці Збройних Сил України незалежно від своїх 
військових звань, службового становища та заслуг повинні неухильно 
керуватися вимогами цього Статуту.

Положення Статуту поширюються на громадян, звільнених з військової 
служби у відставку або у запас з правом носіння військової форми одягу, під 
час носіння ними військової форми одягу.

{Частина третя преамбули із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 1420-IV від 03.02.2004}

Дія цього Статуту поширюється на військовослужбовців Служби 
зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної гвардії 
України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної 
служби транспорту, Управління державної охорони України, інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, органів спеціального 
призначення з правоохоронними функціями.

{Частина четверта преамбули із змінами, внесеними згідно із 
Законами № 2171-III від 21.12.2000, № 662-IV від 03.04.2003, 

№ 1414-VI від 02.06.2009, № 5404-VI від 02.10.2012, 
№ 877-VII від 13.03.2014, № 1194-VII від 09.04.2014; 

в редакції Закону № 205-IX від 17.10.2019}

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Військова дисципліна  —  це бездоганне і неухильне додержання всіма 

військовослужбовцями порядку і правил, встановлених статутами Збройних 
Сил України та іншим законодавством України.

{Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом 



19

№ 205-IX від 17.10.2019}
2. Військова дисципліна грунтується на усвідомленні військовослужбовцями 

свого військового обов’язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності 
та територіальної цілісності України, на їх вірності Військовій присязі.

3. Військова дисципліна досягається шляхом:
виховання високих бойових і морально-психологічних якостей 

військовослужбовців на національно-історичних традиціях українського 
народу та традиціях Збройних Сил України, патріотизму, свідомого ставлення 
до виконання військового обов’язку, вірності Військовій присязі;

особистої відповідальності кожного військовослужбовця за дотримання 
Конституції та законів України, Військової присяги, виконання своїх обов’язків, 
вимог статутів Збройних Сил України;

{Абзац третій статті 3 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

формування правової культури військовослужбовців;
умілого поєднання повсякденної вимогливості командирів і начальників 

(далі  —  командири) до підлеглих без приниження їх особистої гідності, 
з дотриманням прав і свобод, постійної турботи про них та правильного 
застосування засобів переконання, примусу й громадського впливу колективу;

зразкового виконання командирами військового обов’язку, їх 
справедливого ставлення до підлеглих;

підтримання у військових з’єднаннях, частинах (підрозділах), закладах та 
установах необхідних матеріально-побутових умов, статутного порядку;

{Абзац сьомий статті 3 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 1900-VI від 16.02.2010}

своєчасного і повного постачання військовослужбовців встановленими 
видами забезпечення;

чіткої організації і повного залучення особового складу до бойового 
навчання.

4. Військова дисципліна зобов’язує кожного військовослужбовця:
додержуватися Конституції та законів України, Військової присяги, 

неухильно виконувати вимоги статутів Збройних Сил України, накази 
командирів;

{Абзац другий статті 4 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

бути пильним, зберігати державну таємницю;
{Абзац третій статті 4 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 205-IX від 17.10.2019}
додержуватися визначених статутами Збройних Сил України правил 

взаємовідносин між військовослужбовцями, зміцнювати військове товариство;
{Абзац четвертий статті 4 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}
виявляти повагу до командирів і один до одного, бути ввічливими і 

додержуватися військового етикету;
поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від 

негідних вчинків;
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не вживати під час проходження військової служби (крім медичного 
призначення) наркотичні засоби, психотропні речовини чи їх аналоги, а також 
не вживати спиртні напої під час виконання обов’язків військової служби.

{Статтю 4 доповнено абзацом сьомим згідно із 
Законом № 1952-VIII від 16.03.2017}

5. За стан військової дисципліни у з’єднанні, військовій частині (підрозділі), 
закладі та установі відповідає командир. Інтереси захисту Вітчизни 
зобов’язують командира постійно підтримувати військову дисципліну, 
вимагати її додержання від підлеглих, не залишати поза увагою жодного 
дисциплінарного правопорушення.

{Частина перша статті 5 із змінами, внесеними 
згідно із Законами № 1420-IV від 03.02.2004, 

№ 1900-VI від 16.02.2010, № 205-IX від 17.10.2019}
Стан військової дисципліни у військовій частині (підрозділі), закладі, 

установі та організації визначається здатністю особового складу виконувати 
в повному обсязі та в строк поставлені завдання, морально-психологічним 
станом особового складу, спроможністю командирів підтримувати на 
належному рівні військову дисципліну.

{Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом 
№ 1420-IV від 03.02.2004; 

із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}
Стосовно кожного випадку правопорушення командир зобов’язаний 

прийняти рішення щодо необхідності притягнення винного до відповідальності 
залежно від обставин скоєння правопорушення, ступеня вини, попередньої 
поведінки порушника та розміру завданих державі та іншим особам збитків, а 
також з урахуванням бойового імунітету, визначеного Законом України «Про 
оборону України».

{Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом 
№ 1420-IV від 03.02.2004; 

із змінами, внесеними згідно із Законом № 2124-IX від 15.03.2022}
Діяльність командира щодо підтримання військової дисципліни 

оцінюється не кількістю накладених ним дисциплінарних стягнень, а 
виконанням обов’язків з додержанням вимог законів і статутів Збройних Сил 
України, повним використанням дисциплінарної влади для наведення порядку 
і запобігання порушенням військової дисципліни.

{Частина четверта статті 5 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 1420-IV від 03.02.2004}

Кожний військовослужбовець зобов’язаний сприяти командирові у 
відновленні та постійному підтриманні порядку й дисципліни.

Командир, який не забезпечив додержання військової дисципліни та не 
вжив заходів для її відновлення, несе встановлену законом відповідальність.

6. Право командира  —  віддавати накази і розпорядження, а обов’язок 
підлеглого — їх виконувати, крім випадку віддання явно злочинного наказу чи 
розпорядження. Наказ має бути виконаний сумлінно, точно та у встановлений 
строк.

Відповідальність за наказ несе командир, який його віддав.



344

ЗМІСТ
ВСТУП 3
СЛУЖБОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 4

Предмет службового розслідування у ЗСУ 4
Підстави призначення службового розслідування: 4

1. Службове розслідування призначається у разі: 4
2. Службове розслідування не призначається: 5

Загальний порядок проведення та строки проведення службового розслідування 5
Права військовослужбовця, щодо якого провадиться службове розслідування 6
Результати службового розслідування та їх оформлення 6
Оскарження рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності 7
Методичні рекомендації та прийоми при проведенні службового розслідування 7

1. Загальні методичні питання: 7
2. Особливості щодо окремих видів правопорушень 8
3. Використання командирами (начальниками) дисциплінарної влади 11

Особливості використання поліграфа при проведенні службових розслідувань 
у ЗСУ 13

ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВИХ 
РОЗСЛІДУВАНЬ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 17

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил 
України» 17

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 18
РОЗДІЛ II. ЗАОХОЧЕННЯ 23
РОЗДІЛ III. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 30
РОЗДІЛ IV. ОБЛІК ЗАОХОЧЕНЬ ТА ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ 42
РОЗДІЛ V. ПРОПОЗИЦІЇ, ЗАЯВИ ТА СКАРГИ 43

Наказ Міністерства оборони України № 608 від 21.11.2017 
«Про затвердження Порядку проведення службового розслідування 
у Збройних Силах України» 49

І. Загальні положення 50
ІІ. Підстави призначення та предмет службового розслідування 51
ІІІ. Порядок проведення службового розслідування 53
ІV. Повноваження осіб під час службового розслідування 56
VІ. Прийняття рішення за результатами службового розслідування 59
VІІ. Службові перевірки 60
VIII. Особливості проведення службового розслідування за фактами завданої
 державі матеріальної шкоди 62

СЛУЖБОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 63
ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВИХ 
РОЗСЛІДУВАНЬ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 69



345

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил 
України» (ВИТЯГ) 69

Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 347 від 21.04.2020 
«Про затвердження Порядку проведення службових розслідувань у 
Національній гвардії України» 72

I. Загальні положення 73
II. Підстави та предмет проведення службового розслідування 75
III. Порядок призначення службового розслідування 76
IV. Строки проведення службового розслідування 78
V. Права та обов’язки учасників службового розслідування 78
VI. Усунення від виконання службових обов’язків, відсторонення від виконання 
службових повноважень, відсторонення від посади 82
VII. Оформлення матеріалів службового розслідування 82
VIII. Облік та узагальнення результатів службових розслідувань 85
IX. Прийняття рішення за результатами службового розслідування 85

СЛУЖБОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ У ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ 
СЛУЖБІ УКРАЇНИ 91
ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВИХ 
РОЗСЛІДУВАНЬ У ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ 92

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил 
України» (ВИТЯГ) 92

Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 815 від 08.11.2021 
«Про затвердження Порядку проведення службового розслідування 
в Державній прикордонній службі України» 95

I. Загальні положення 96
II. Порядок призначення службового розслідування 98
III. Усунення від виконання службових обов’язків, відсторонення від виконання 
службових повноважень, відсторонення від посади 100
IV. Строки проведення службового розслідування 100
V. Повноваження осіб під час службового розслідування 101
VI. Оформлення результатів службового розслідування 104
VII. Прийняття рішення за результатами службового розслідування, облік та 
узагальнення його результатів 105

ІНШІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ПИТАННЯ 
ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВИХ ПЕРЕВІРОК У ЗСУ, НГУ, ДПСУ 111

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про матеріальну відповідальність 
військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, 
завдану державі» 111

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 111
Стаття 1. Визначення термінів 111
Стаття 2. Сфера дії Закону 112



346

Стаття 3. Підстави та умови притягнення до матеріальної відповідальності 112
Стаття 4. Строки притягнення до матеріальної відповідальності 113

Розділ II. ВИДИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 113
Стаття 5. Обмежена матеріальна відповідальність 113
Стаття 6. Повна та підвищена матеріальна відповідальність 113

Розділ III. ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ЗАВДАНОЇ ШКОДИ І ПОРЯДОК ЇЇ 
ВІДШКОДУВАННЯ 114

Стаття 7. Встановлення розміру завданої шкоди 114
Стаття 8. Проведення службового розслідування 115
Стаття 9. Обставини, що виключають матеріальну відповідальність 115
Стаття 10. Відшкодування шкоди 116
Стаття 11. Відшкодування шкоди в разі переведення особи до іншого місця 
служби чи перебування в розпорядженні відповідного командира (начальника) 116
Стаття 12. Відшкодування шкоди в разі звільнення особи зі служби 117
Стаття 13. Порядок стягнення сум завданої шкоди 117
Стаття 14. Оскарження рішення про притягнення до матеріальної 
відповідальності 118

Розділ IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 118

Кодекс України про адміністративні правопорушення (ВИТЯГ) 120
Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких 
поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних 
правопорушень 120

Глава 13-Б. ВІЙСЬКОВІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 121
Стаття 172-10. Відмова від виконання законних вимог командира (начальника) 121
Стаття 172-11. Самовільне залишення військової частини 
або місця служби 122
Стаття 172-12. Необережне знищення або пошкодження 
військового майна 122
Стаття 172-13. Зловживання військовою службовою особою владою або 
службовим становищем 122
Стаття 172-14. Перевищення військовою службовою особою влади чи 
службових повноважень 123
Стаття 172-15. Недбале ставлення до військової служби 123
Стаття 172-16. Бездіяльність військової влади 123
Стаття 172-17. Порушення правил несення бойового чергування 124
Стаття 172-18. Порушення правил несення прикордонної служби 124
Стаття 172-19. Порушення правил поводження зі зброєю, а також речовинами і 
предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення 124
Стаття 172-20. Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання 
наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів 125

Постанова Кабінету Міністрів України № 736 від 19.10.2016 
«Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення 
обліку, зберігання, використання і знищення документів 
та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову 
інформацію» 126



347

Загальна частина 127
Приймання та реєстрація документів 130
Облік видань з грифом “Для службового користування” 132
Облік електронних носіїв інформації 132
Друкування і розмноження документів 134
Надсилання документів 136
Користування документами 139
Перегляд документів з грифом “Для службового користування” 141
Підготовка справ до передачі на архівне зберігання та знищення 142
Забезпечення збереженості документів та проведення 
перевірки їх наявності 144
Охорона службової інформації під час міжнародного співробітництва 147

Наказ Міністерства оборони України № 332 від 27.10.2021 
«Про затвердження Інструкції про розслідування та облік 
нещасних випадків з військовослужбовцями, професійних 
захворювань і аварій у Збройних Силах України» 151

I. Загальні положення 152
II. Розслідування та облік нещасних випадків 154
III. Спеціальне розслідування нещасних випадків, випадків зникнення та випадків смерті 
військовослужбовців 162
IV. Особливості розслідування нещасних випадків з відрядженими зі Збройних Сил 
України, Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовцями 166
V. Особливості розслідування нещасних випадків, що сталися в районах бойових дій або 
проведення операції Об’єднаних сил 167
VI. Розслідування причин виникнення професійних захворювань та отруєнь, їх облік 169
VII. Розслідування та облік аварій 173

Наказ Міністерства оборони України № 164 від 14.04.2015 
«Про затвердження Інструкції з організації та проведення 
психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням 
поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних 
Силах України» 177

I. Загальні положення 178
II. Основні принципи та напрями проведення дослідження 180
III. Загальні умови проведення дослідження 181
IV. Організація проведення дослідження 182
V. Оформлення результатів дослідження 184
VI. Зберігання та використання результатів дослідження 185
VII. Особливості виконання обов’язків спеціалістом поліграфа 186

Наказ Міністерства оборони України № 256 від 25.10.2010 
«Про затвердження Правил розслідування авіаційних подій та 
інцидентів в авіації Збройних Сил України» 196

I. Загальні положення 198
II. Визначення і класифікація 199



348

III. Розслідування АП 206
IV. Розслідування інцидентів 235
V. Облік, аналіз авіаційних подій та інцидентів 241

Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1346 від 27.12.2002 
«Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися 
в органах і підрозділах системи МВС України» 259

1. Загальні положення 261
2. Розслідування та облік нещасних випадків (у тому числі поранень) 262
3. Повідомлення про нещасні випадки (у тому числі поранення), їх розслідування 
та ведення обліку 263
4. Спеціальне розслідування нещасних випадків (у тому числі поранень) 269
5. Звітність та інформація про нещасні випадки (у тому числі поранення), аналіз їх 
причин 274

Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 199 від 22.03.2016 
«Про затвердження Інструкції про порядок розслідування та 
ведення обліку нещасних випадків у Державній прикордонній 
службі України» 283

І. Загальні положення 284
ІІ. Розслідування нещасних випадків 284
ІІІ. Облік, звітність про нещасні випадки, аналіз їхніх причин 289

СУДОВА ПРАКТИКА 301



НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

СЛУЖБОВІ
РОЗСЛІДУВАННЯ

У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

У НАЦІОНАЛЬНІЙ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

У ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ 
СЛУЖБІ УКРАЇНИ

Оригінал-макет підготовлено
ТОВ Видавничий дім «Професіонал»

Підписано до друку 07.06.2022. Формат 60х84 1/16.
Друк цифровий. Папір офсетний. Гарнітура Minion Pro.

Умовн. друк. арк. 21,75 

ТОВ «Видавничий дім «Професіонал»

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 
до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів 

видавничої продукції серія ДК № 1533



Книги, які можуть вас зацікавити

Статути збройних сил
України

Військові
правопорушення.

Навчально-практичний
посібник

Статути Збройних сил
України. Збірник
законів. Алерта

Військова дисципліна у
Збройних силах
України: основні
нормативні акти,

коментарі і
роз’яснення, судова

практика

Довідник офіцера
Сухопутних військ

Збройних Сил України

Статути збройних сил
України: збірник законів

Перейти до галузі права
Кримінальне право та процес

https://jurkniga.ua/viyskovi-statuti-zbroynikh-sil-ukrayini-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/viyskovi-statuti-zbroynikh-sil-ukrayini-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/viyskovi-statuti-zbroynikh-sil-ukrayini-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/viyskovi-pravoporushennya-navchalno-praktichniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/viyskovi-pravoporushennya-navchalno-praktichniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/viyskovi-pravoporushennya-navchalno-praktichniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/viyskovi-pravoporushennya-navchalno-praktichniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/viyskovi-pravoporushennya-navchalno-praktichniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/statuty-zbroinykh-syl-ukrany-zbirnyk-zakoniv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/statuty-zbroinykh-syl-ukrany-zbirnyk-zakoniv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/statuty-zbroinykh-syl-ukrany-zbirnyk-zakoniv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/statuty-zbroinykh-syl-ukrany-zbirnyk-zakoniv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/viyskova-distsiplina-u-zbroynikh-silakh-ukraini-osnovni-normativni-akti-komentari-i-rozyasnennya-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/viyskova-distsiplina-u-zbroynikh-silakh-ukraini-osnovni-normativni-akti-komentari-i-rozyasnennya-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/viyskova-distsiplina-u-zbroynikh-silakh-ukraini-osnovni-normativni-akti-komentari-i-rozyasnennya-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/viyskova-distsiplina-u-zbroynikh-silakh-ukraini-osnovni-normativni-akti-komentari-i-rozyasnennya-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/viyskova-distsiplina-u-zbroynikh-silakh-ukraini-osnovni-normativni-akti-komentari-i-rozyasnennya-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/viyskova-distsiplina-u-zbroynikh-silakh-ukraini-osnovni-normativni-akti-komentari-i-rozyasnennya-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/viyskova-distsiplina-u-zbroynikh-silakh-ukraini-osnovni-normativni-akti-komentari-i-rozyasnennya-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/viyskova-distsiplina-u-zbroynikh-silakh-ukraini-osnovni-normativni-akti-komentari-i-rozyasnennya-sudova-praktika/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/dovidnik-ofitsera-sukhoputnikh-viysk-zbroynikh-sil-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/dovidnik-ofitsera-sukhoputnikh-viysk-zbroynikh-sil-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/dovidnik-ofitsera-sukhoputnikh-viysk-zbroynikh-sil-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/dovidnik-ofitsera-sukhoputnikh-viysk-zbroynikh-sil-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/statuti-zbroynikh-sil-ukrayini-zbirnik-zakoniv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/statuti-zbroynikh-sil-ukrayini-zbirnik-zakoniv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/statuti-zbroynikh-sil-ukrayini-zbirnik-zakoniv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/category/ugolovnoe-pravo/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


https://jurkniga.ua/sluzhbovi-rozsliduvannya-u-zbroynikh-silakh-ukraini-u-natsionalniy-gvardii-ukraini-u-derzhavniy-prikordonniy-sluzhbi-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97++%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C+%D1%83+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%96+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

