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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Нагрудні знаки розрізнення для польової форми одягу 

військовослужбовців Збройних Сил України являють собою декоративно-

інформаційні елементи оздоблення військової форми одягу. 

 

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

 

2.1. Нагрудний знак приналежності до Збройних Сил України 

Нагрудний знак приналежності до військового формування (з лівого 

боку в місці передбаченому конструкцією) виготовляється з бавовняної або 

змішаної тканини вибивної (камуфльованої) методом машинної вишивки 

вишивальною ниткою захисного кольору, у формі прямокутника з кантом та 

літерами, відповідно до затвердженого малюнку з подальшим вирізанням по 

контуру (мал.1). Фон знаків розрізнення залежить від маскувального 

малюнку форми одягу («Varan ЗСУ», «ММ-14») 

Тильна сторона виробу текстильна стрічка для кріплення до 

обмундирування. 

Носіння нагрудного знака є обов’язковим. 

 

 
 

Малюнок 1. Зовнішній вигляд нагрудного знака приналежності до 

Збройних Сил України 
 

2.2. Нагрудний знак групи крові та резус-фактора (з правого боку в 

місці передбаченому конструкцією) з бавовняної або змішаної вибивної 

(камуфльованої) тканини методом машинної вишивки вишивальною ниткою 

захисного кольору, у формі прямокутника з кантом та літерами, відповідно 

до затвердженого малюнку з подальшим вирізанням по контуру (мал.2). Фон 

знаків розрізнення залежить від маскувального малюнку форми одягу 

(«Varan ЗСУ», «ММ-14»). 

Тильна сторона виробу текстильна стрічка для кріплення до 

обмундирування. 

Носіння нагрудного знака повинно передбачатись командиром 

(начальником) під час участі у параді, під час виконання бойових та 

навчально-бойових завдань. 

                   
 

Малюнок 2. Зовнішній вигляд нагрудного знака групи крові та резус-

фактора 
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2.3. Нагрудний знак прізвище військовослужбовця (з правого боку в 

місці передбаченому конструкцією) з бавовняної або змішаної вибивної 

(камуфльованої) тканини методом машинної вишивки вишивальною ниткою 

захисного кольору, у формі прямокутника з кантом та літерами, відповідно 

до затвердженого малюнку з подальшим вирізанням по контуру (мал.3). Фон 

знаків розрізнення залежить від маскувального малюнку форми одягу 

(«Varan ЗСУ», «ММ-14»). 

Тильна сторона виробу текстильна стрічка для кріплення до 

обмундирування. 

Носіння нагрудного знака передбачено в інших випадках, які не вказані 

в п.2.2.  

                            
 

Малюнок 3. Зовнішній вигляд нагрудного знака прізвища 

військовослужбовця 

 

Розміри готових нарукавних знаків та нашивок різних типів та 

припустимі відхилення від них мають відповідати наведеній у таблиці 1. 

 

 

Таблиця 1. Розміри та припустимі відхилення нагрудних знаків  

 

Малюнок 

Виміри нагрудних знаків 

Висота, 

(мм) 

 

Ширина, 

(мм) 

Висота літер, 

(мм) 

Ширина літер, 

(мм) 

№1 25±1 130±1 10±1 5±1 

№2 25±1 130±1 10±1 5±1 

№3 25±1 130±1 10±1 5±1 

 


