
Нові умови вступу на службу до спецзагонів з охорони громадського 
порядку 

 

Шановні ветерани та пенсіонери органів внутрішніх справ, Збройних 
Сил України! 

Ваш досвід та вміння необхідні Україні. 

МВС проводить набір небайдужих патріотів України до  підрозділів 
патрульної служби міліції особливого призначення. 

Службу в даних підрозділах можуть проходити навіть ті особи, які 
отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Унесені зміни до 
цього Закону надають право зберегти пенсійне забезпечення та отримувати 
пристойну заробітну плату. 

Працівники, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції, 
набувають права визнання учасником бойових дій. 

  

Шановні небайдужі громадяни призовного віку! 

Звертаємося до тих, хто готовий боротися за цілісність та збереження 
державності нашої країни. 

МВС продовжує набір до підрозділів патрульної служби міліції особливого 
призначення. 

На службу запрошуємо усіх бажаючих громадян України, які досягли 18-
річного віку, мають повну загальну середню освіту, здатні за своїми 
особистими, моральними   якостями, фізичною підготовкою і станом 
здоров’я виконувати  покладені на міліцію завдання. 

На період служби в підрозділі діють всі соціальні гарантії та пільги, 
передбачені Законом України «Про міліцію». Участь в антитерористичній 
операції надає право визнання учасником бойових дій. 

  

№ 

п/п 

Області Телефони 

1 Центральний апарат 096-916-79-82 



044-256-17-02 

044-254-75-52 (факс) 
2 Вінницька область 097-306-07-51 

043-259-37-09 

ukz.umvs@gmail.com 
3 Донецька область 095-698-68-03 

062-301-87-13 

mvsukrdon@gmail.com 
4 Дніпропетровська область 056-756-51-98 

050-591-81-62 

098-791-93-53 

ukz_gumvs_dnipro@i.ua 
5 Запорізька область 239-88-55 

239-85-78 

223-91-80 

096-373-20-05 

sich_2014@ukr.net 
6 Івано-Франківська область 034-279-02-20 

034-279-00-71 

umvs@mvs.gov.ua 
7 Київська область 044-271-63-56 

096-581-37-22 

kadru10@ukr.net 
8 місто Київ 044-271-67-65 

044-271-67-67 

udz_militia.kiev@ukr.net 
9 Кіровоградська область 095-234-19-50 



066-336-46-17 

kadru_umvs@ukr.net 
10 Луганська область 050-520-27-16 

050-520-73-33 

064-270-43-94 

064-250-91-89 

csomvd@gmail.com 
11 Львівська область 022-258-68-02 

095-662-43-22 

lviv.mvs.gov.ua 
12 Миколаївська область 063-369-31-15 

093-911-11-31 

nikoukz@ukr.net 
13 Одеська область 0482-779-41-52 

0482-779-41-53 

urpokompl@pol17.odes.ua 
14 Полтавська область 053-251-75-05 

093-949-66-11 

kdrpolt@i.ua 
15 Сумська область 099-108-62-76 

054-266-70-18 

sumy.kadr@gmail.com 
16 Тернопільська область 035-227-13-14 

27-10-46 

067-352-9266 

067-946-58-04 

vova_gandzuk@mail.ru 



17 Чернігівська область 063-708-64-17 

046-224-05-85 

093-616-64-93 

046-261-92-61 

bps_chmv@mail.ru 

chern_ukz@list.ru 
18 Харківська область 096-378-92-92 

066-099-63-38 

vps22@vpsurp.xark.ua 
19 Херсонська область 055-245-91-98 

095-846-04-58 

xerson.bps@gmail.com 

  

МВС України 
 


