
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України 

19 серпня 2017 року N 718 

 

Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 

13 вересня 2017 р. за N 1122/30990 

 

ПРАВИЛА 

НОСІННЯ ОДНОСТРОЮ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

(ВИТЯГ) 

 

VII. НОСІННЯ ОРДЕНІВ, МЕДАЛЕЙ ТА ІНШИХ НАГРУДНИХ 

ЗНАКІВ 

1. Носіння державних нагород України здійснюється у порядку, визначеному 

статутами і положеннями про відповідні державні нагороди. 

2. Ордени і медалі на лівому боці грудей розташовують горизонтально в ряд. У разі 

якщо на лівому боці грудей носять два та більше орденів чи медалей, їх колодки 

з'єднуються в ряд на загальній планці. 

3. Ордени та медалі, котрі не вміщуються в один ряд, переносять на другий та 

наступні ряди, розташовані нижче першого. Загальна планка колодок, орденів та 

медалей другого ряду має заходити під ордени та медалі першого ряду. Наступні 

ряди розміщують в аналогічному порядку. В одному ряду не може бути більше ніж 

п'ять державних нагород. У верхньому ряду не може бути більше державних 

нагород, ніж у нижньому. Колодки (стрічки) державних нагород у верхньому ряду 

вирівнюють за верхніми краями колодок (стрічок), у нижніх рядах - за нижніми 

краями колодок (стрічок). 

Дозволяється розміщувати державні нагороди не більше як у 3 ряди. 

4. Ордени та медалі, які носяться з лівого боку грудей, розміщують згідно із зразком 

розміщення державних нагород та інших нагрудних знаків на предметах однострою 

поліцейських (додаток 2): 

на кітелі костюма (кітель, брюки) для вищого складу поліції, костюма (кітель, 

спідниця) жіночого для вищого складу поліції, костюма (кітель, брюки) жіночого для 

вищого складу поліції та костюма (кітель типу А, спідниця) жіночого так, щоб верхній 

край загальної планки (колодки) першого ряду розміщувався нижче від рівня кута 

лацкана на 70 мм (мал. 1, 2, 4 додатка 2); 

на кітелі костюма (кітель, брюки) та костюма (кітель типу Б, спідниця) жіночого - 

симетрично до вертикальної лінії нагрудної кишені так, щоб нижні бокові кути 



загальної планки (колодки) нижнього ряду були на рівні верхнього краю клапана 

кишені (мал. 3, 5 додатка 2). 

5. Відомчі заохочувальні відзнаки у вигляді медалей носяться з лівого боку грудей і 

розміщуються після знаків державних нагород України та державних нагород 

іноземних держав. За наявності у особи декількох нагрудних знаків із числа відомчих 

заохочувальних відзнак носяться не більше трьох таких знаків. 

6. За наявності у поліцейського медалей "10 років сумлінної служби", "15 років 

сумлінної служби", "20 років сумлінної служби", "Ветерану служби", носиться лише 

та, яка була отримана останньою. 

7. Нагороди, які носяться з правого боку грудей, розміщують горизонтально в один 

ряд: 

на кітелі костюма (кітель, брюки) для вищого складу поліції, костюма (кітель, 

спідниця) жіночого для вищого складу поліції, костюма (кітель, брюки) жіночого для 

вищого складу поліції та костюма (кітель типу А, спідниця) жіночого - так, щоб верхні 

кути нагрудних знаків першого ряду розміщувалися нижче від рівня кута лацкана на 

70 мм (мал. 1, 2, 4, 6, 7, 9 додатка 2); 

на кітелі костюма (кітель, брюки) та костюма (кітель типу Б, спідниця) жіночого - 

симетрично до вертикальної лінії лівої нагрудної кишені так, щоб нижні кути 

нагрудних знаків нижнього ряду були на рівні верхнього краю клапана кишені (мал. 

3, 5, 8, 10 додатка 2). 

У ряду може бути не більше трьох державних нагород. При цьому умовні центри 

знаків нагород мають бути на одному рівні. Відстань між нагородами 5 - 10 мм. 

8. При носінні парадно-вихідної форми одягу у вихідні дні й позаслужбовий час, а 

також на повсякденній формі одягу замість орденів, нагрудних знаків (крім 

нагрудного знака про закінчення вищого навчального закладу) та медалей 

нагородженій особі дозволяється носити планки до них, які розміщуються після 

планок державних нагород України, державних нагород іноземних держав. 

9. Стрічки на планках носять з лівого боку грудей: 

на кітелі костюма (кітель, брюки) для вищого складу поліції, костюма (кітель, 

спідниця) жіночого для вищого складу поліції, костюма (кітель, брюки) жіночого для 

вищого складу поліції та костюма (кітель типу А, спідниця) жіночого - так, щоб 

верхній край верхнього ряду стрічок розміщувався на 70 мм нижче рівня кута 

лацкана (мал. 6, 7, 9 додатка 2); 

на кітелі костюма (кітель, брюки) та костюма (кітель типу Б, спідниця) жіночого - так, 

щоб нижній край нижнього ряду стрічок розміщувався на рівні верхнього краю 

клапана нагрудної кишені (мал. 8, 10 додатка 2). 

10. У разі носіння двох і більше стрічок на планках вони закріплюються в один ряд 

на загальній планці справа наліво, але не більше чотирьох. Стрічки, які не 

вміщуються на одній планці, переносяться на наступну планку та прикріплюються 

нижче від попередньої. 



11. Нагрудний знак про закінчення вищого навчального закладу носять: 

на кітелі костюма (кітель, брюки) для вищого складу поліції, костюма (кітель, 

спідниця) жіночого для вищого складу поліції, костюма (кітель, брюки) для вищого 

складу поліції та костюма (кітель типу А, спідниця) жіночого - на правому боці на 

відстані 70 мм від верхнього кута лацкана так, щоб вертикальна вісь знака 

співпадала з кутом лацкана (мал. 1, 2, 4, 6, 7, 9 додатка 2); 

на кітелі костюма (кітель, брюки) та костюма (кітель типу Б, спідниця) жіночого - на 

правому боці в центрі правої нагрудної кишені (мал. 3, 5, 8, 10 додатка 2). 

При цьому за наявності у поліцейського нагрудних знаків державних нагород або 

відомчих відзнак нагрудний знак про закінчення вищого навчального закладу 

розміщується на 10 - 15 см нижче нагрудних знаків державних нагород або відомчих 

відзнак. 

12. За наявності у поліцейського нагрудних знаків про закінчення двох і більше 

вищих навчальних закладів носять тільки один нагрудний знак (перевага надається 

нагрудному знаку про закінчення відомчого вищого навчального закладу). 

13. Нагрудний знак із зазначенням спеціального жетона розміщується на предметах 

однострою: 

на куртках зимових типу А та типу Б, куртці демісезонній - на платформі з двома 

металевими блочками, яку вшито в нагрудну прорізну кишеню, пропускаючи вістря 

голки між блочками; 

на куртці зимовій типу В, сорочках костюмів (сорочка, брюки) типу А та типу Б - на 

платформі з двома металевими блочками, яку нашито на ліву пілочку, пропускаючи 

вістря голки між блочками; 

на пальті зимовому, плащі та плащі жіночому, кітелі жіночому типу А, кітелі костюма 

(кітель, брюки) для вищого складу поліції, кітелях костюма (кітель, спідниця) 

жіночого для вищого складу поліції та костюма (кітель, брюки) жіночого для вищого 

складу поліції, куртках костюмів (куртка, брюки) спеціального призначення типу А та 

типу Б, сорочках костюмів (сорочка, брюки) типу В та типу Г, джемперах - на лівій 

пілочці вище лінії грудей; 

на кітелі, кітелі жіночому типу Б, куртці костюма (куртка, брюки), куртках костюма 

(куртка, брюки) для вищого складу поліції та костюма (куртка, брюки) жіночого для 

вищого складу поліції, сорочках - на спеціальній шкіряній платформі під жетон, 

закріплюючи платформу за ґудзик під клапан лівої нагрудної кишені; 

на сорочках трикотажних з короткими рукавами типу А та типу Б - по низу застібки. 
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Додаток 1 

до Правил носіння однострою поліцейських 

(пункт 1 розділу VI) 

Зразок розміщення нарукавних знаків та погонів на предметах 

однострою поліцейських 

   

Мал. 1. Розміщення нарукавного знака на пальті зимовому, плащі та плащі 

жіночому, куртці зимовій типу В, кітелі та кітелі жіночому, куртці костюма (куртка, 

брюки), сорочці, джемпері, светрі 

   

Мал. 2. Розміщення нарукавного знака та погона на куртці зимовій типу А, 

комбінезоні тактичному зимовому, комбінезоні тактичному літньому, сорочці 

костюмів (сорочка, брюки) типу А та типу Б 



   

Мал. 3. Розміщення нарукавного знака на сорочці трикотажній з короткими 

рукавами типу А 

   

Мал. 4. Розміщення нарукавного знака на сорочці трикотажній з короткими 

рукавами типу Б 



   

Мал. 5. Розміщення нарукавного знака на куртках костюмів (куртка, брюки) 

спеціального призначення типу А та типу Б, сорочках костюмів (сорочка, брюки) 

типу В та типу Г 

   

Мал. 6. Розміщення нарукавного знака та погона на куртці демісезонній 

  

 

 

 

 

 
  



Додаток 2 

до Правил носіння однострою поліцейських 

(пункт 4 розділу VII) 

 

Зразок розміщення державних нагород та інших нагрудних 

знаків на предметах однострою поліцейських 

   

Мал. 1. Розміщення орденів, медалей та нагрудних знаків на кітелі костюма 

(кітель, брюки) для вищого складу поліції 

   

Мал. 2. Розміщення орденів, медалей та нагрудних знаків на кітелі костюма 

(кітель, спідниця) жіночого для вищого складу поліції 



   

Мал. 3. Розміщення орденів, медалей та нагрудних знаків на кітелі костюма 

(кітель, брюки) 

   

Мал. 4. Розміщення орденів, медалей та нагрудних знаків на кітелі типу А костюма 

(кітель, спідниця) жіночого 



   

Мал. 5. Розміщення орденів, медалей та нагрудних знаків на кітелі типу Б костюма 

(кітель, спідниця) жіночого 

   

Мал. 6. Розміщення стрічок медалей та орденів на планках та нагрудних знаків на 

кітелі костюма (кітель, брюки) для вищого складу поліції 



   

Мал. 7. Розміщення стрічок медалей та орденів на планках та нагрудних знаків на 

кітелі костюма (кітель, спідниця) жіночого для вищого складу поліції та костюма 

(кітель, брюки) жіночого для вищого складу поліції 

   

Мал. 8. Розміщення стрічок медалей та орденів на планках та нагрудних знаків на 

кітелі костюма (кітель, брюки) 



   

Мал. 9. Розміщення стрічок медалей та орденів на планках та нагрудних знаків на 

кітелі типу А костюма (кітель, спідниця) жіночого 

   

Мал. 10. Розміщення стрічок медалей та орденів на планках та нагрудних знаків на 

кітелі типу Б костюма (кітель, спідниця) жіночого 



   

Мал. 11. Розміщення нагрудного знака із зазначенням спеціального жетона на 

сорочках 
 


