
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №11/2019 

Про внесення змін до деяких указів Президента України 

 

1. Внести зміни до таких Указів Президента України: 

1) статтю 1 Указу Президента України від 30 листопада 2000 року № 1271 "Про геральдичні 

знаки – емблеми і прапори центральних органів виконавчої влади, інших державних органів 

України" (зі змінами, внесеними Указами від 29 жовтня 2003 року № 1227, від 5 січня 2005 року 

№ 4, від 11 квітня 2008 року № 333, від 17 січня 2014 року № 15, від 9 грудня 2015 року № 692, 

від 21 листопада 2017 року № 379 та від 29 листопада 2017 року № 391) після слів "командувач 

Десантно-штурмових військ Збройних Сил України" доповнити словами "командувач Сил 

спеціальних операцій Збройних Сил України"; 

2) в Указі Президента України від 20 червня 2006 року № 551 "Про символіку, яка 

використовується у Збройних Силах України" (зі змінами, внесеними Указом від 3 вересня 2009 

року № 705, від 21 листопада 2017 року № 379): 

а) на доповнення статей 1 і 2 заснувати емблему і прапор Сил спеціальних операцій 

Збройних Сил України та штандарт командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил 

України, затвердити їх описи та малюнки (додаються); 

б) у додатку № 35 до названого Указу: 

доповнити додаток після пунктів 42 і 162 відповідно новими пунктами такого змісту: 

"43. Емблема і прапор Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є офіційними 

відмітними символами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, що вказують на 

належність до Сил спеціальних операцій Збройних Сил України"; 

"163. Емблема Сил спеціальних операцій Збройних Сил України встановлюється у 

службовому кабінеті командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а також 

використовується на прапорі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та на штандарті 

командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Зображення емблеми Сил 

спеціальних операцій Збройних Сил України може використовуватися на знаках розрізнення 

форменого одягу військовослужбовців, відомчих заохочувальних відзнаках, нагрудних знаках, у 

символіці військових частин, на транспортних і спеціальних засобах, будинках і спорудах Сил 

спеціальних операцій Збройних Сил України. 

164. Прапор Сил спеціальних операцій Збройних Сил України може встановлюватися в 

кабінетах командирів військових частин Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, на 

будинках і спорудах Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, використовуватися під 

час проведення офіційних заходів і урочистих церемоній. Зображення прапора Сил спеціальних 

операцій Збройних Сил України може використовуватися на знаках розрізнення форменого 

одягу військовослужбовців, відомчих заохочувальних відзнаках, нагрудних знаках, у символіці 

військових частин Сил спеціальних операцій Збройних Сил України"; 

пункти 18 – 20 після слів "Десантно-штурмових військ Збройних Сил України" доповнити 

словами "Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", а після слів "командувача 

Десантно-штурмових військ Збройних Сил України" у всіх відмінках – словами "командувача 

Сил спеціальних операцій Збройних Сил України" у відповідному відмінку. 

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

 

Президент України П.ПОРОШЕНКО 

17 січня 2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Указом Президента України 

від 17 січня 2019 року 

№ 11/2019 

ОПИС 

емблеми Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 

Емблемою Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є зображення крокуючого вовка 

срібного кольору, підперезаного золотим поясом-наузом, яке накладено на вінок з лаврового 

листя срібного кольору. У центрі нижньої частини вінка вміщено двозуб – княжий знак 

Святослава Хороброго срібного кольору. Під нижньою частиною вінка півколом розміщено 

стрічку золотого кольору з написом чорними літерами девізу Святослава Хороброго "ІДУ НА 

ВИ". 

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Указом Президента України 

від 17 січня 2019 року 

№ 11/2019 

МАЛЮНОК 

емблеми Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 



 
Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН 

  

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Указом Президента України 

від 17 січня 2019 року 

№ 11/2019 

ОПИС 

прапора Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 

Прапором Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є прямокутне полотнище сіро-

сталевого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. 

У центрі полотнища вміщено зображення емблеми Сил спеціальних операцій Збройних Сил 

України. Висота емблеми становить 4/5 ширини полотнища. 

Вільні краї полотнища прикрашено золотою бахромою. 

Древко прапора темно-коричневого кольору висотою 250 см. Верхівка древка стрілоподібна з 

білого металу. У центрі двозуб – княжий знак Святослава Хороброго. 

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Указом Президента України 

від 17 січня 2019 року 

№ 11/2019 

МАЛЮНОК 

прапора Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 

 
Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Указом Президента України 

від 17 січня 2019 року 

№ 11/2019 

ОПИС 

штандарта командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 

Штандартом командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є полотнище сіро-

сталевого кольору розміром 90х90 см, закріплене на дерев'яному древку темно-коричневого 

кольору висотою 250 см. 

У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Сил спеціальних операцій Збройних Сил 

України. Висота емблеми становить 2/3 ширини полотнища. 

Краї полотнища, крім верхнього, прикрашено бахромою золотистого кольору. 

Верхівка древка стрілоподібна з білого металу. У центрі вміщено двозуб – княжий знак 

Святослава Хороброго. 

Полотнище прикріплюється до основи верхівки древка за допомогою шнура, з'єднаного з 

дерев'яним стрижнем, вміщеним у верхньому краї полотнища. 

Підток древка – з білого металу у вигляді зрізаного конуса. 

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Указом Президента України 

від 17 січня 2019 року 

№ 11/2019 

МАЛЮНОК 

штандарта командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 



 
Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН 

 


