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УКАЗ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  

Про заснування відзнаки Президента України "Іменна 
вогнепальна зброя"  

Із змінами і доповненнями, внесеними  
Указом  Президента України  

 від 27 січня 1999 року N 70/99 

Відповідно до пункту 9-2 статті 114-5 Конституції України постановляю:  

1. Заснувати відзнаку Президента України "Іменна вогнепальна зброя".  

2. Відзнакою Президента України "Іменна вогнепальна зброя" нагороджуються особи за 
особисті заслуги у забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного 
кордону, підтримці високої бойової готовності військ, зміцненні національної безпеки, 
боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав і свобод громадян, за бездоганну 
багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов'язку, виявлені 
при цьому честь і доблесть.  

3. Затвердити Положення про відзнаку Президента України "Іменна вогнепальна зброя", 
опис відзнаки та зразок посвідчення про нагородження нею (додаються).  

4. Кабінету Міністрів України виділити кошти для виготовлення відзнаки Президента 
України "Іменна вогнепальна зброя" і посвідчень про нагородження нею.  

    
Президент України Л. КУЧМА  

м. Київ  
29 квітня 1995 року  

N 341/95  

  
  

 
 

      

  
  
  
  

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Указом Президента України  
від 29 квітня 1995 року N 341/95  
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ПОЛОЖЕННЯ  
про відзнаку Президента України "Іменна вогнепальна зброя"  

1. Відзнаку Президента України "Іменна вогнепальна зброя" (далі - відзнака "Іменна 
вогнепальна зброя") засновано для нагородження за особисті заслуги в забезпеченні 
обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтримці високої 
бойової готовності військ, зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, 
захисті конституційних прав і свобод громадян, за бездоганну багаторічну службу, 
зразкове виконання військового та службового обов'язку, виявлені при цьому честь і 
доблесть.  

2. Відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" є пістолет. Нею нагороджуються особи 
офіцерського складу Збройних Сил України, Прикордонних військ України, інших 
військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, Служби безпеки 
України, органів Міністерства внутрішніх справ України та державні службовці, які 
мають офіцерське звання.  

3. Клопотання про нагородження відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" порушує керівник 
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, командуючий військовим 
формуванням. У клопотанні зазначаються заслуги особи, що стали підставою для його 
порушення.  

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з 
 Указом Президента України від 27.01.99 р. N 70/99) 

4. Відзнаку "Іменна вогнепальна зброя" разом із посвідченням про нагородження нею та 
бойовим комплектом у кількості 16 патронів вручає Президент України або за його 
уповноваженням керівник міністерства, іншого центрального та місцевого органу 
виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, військового формування.  

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з 
 Указом Президента України від 27.01.99 р. N 70/99) 

5. Зброя, що є відзнакою "Іменна вогнепальна зброя", має бути зареєстрованою в органах 
внутрішніх справ за місцем проживання нагородженого і зберігається у порядку, що 
визначається Міністерством внутрішніх справ України.  

6. Особи, нагороджені відзнакою "Іменна вогнепальна зброя", мають право зберігати її, 
носити і застосовувати. Вони повинні неухильно додержувати правил зберігання, носіння 
і застосування зброї.  

Порядок застосування зброї під час виконання службових обов'язків чи в інших випадках 
визначається законодавством України.  

Передача зброї, що є відзнакою "Іменна вогнепальна зброя", іншим особам або 
відчуження її забороняється.  

7. У разі втрати (псування) посвідчення до відзнаки "Іменна вогнепальна зброя" дублікат 
не видається. Його може бути видано, як виняток, лише за умови, що нагороджений не міг 
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запобігти втраті (псуванню) посвідчення. Дублікат зброї, що є відзнакою "Іменна 
вогнепальна зброя", не видається.  

8. Позбавлення відзнаки "Іменна вогнепальна зброя" може бути проведено Президентом 
України у разі:  

засудження нагородженого за тяжкий злочин - за поданням суду на підставі та в порядку, 
встановленому законодавством;  

порушення нагородженим вимог пункту 6 цього Положення та Закону України "Про 
зброю".  

9. Зброя, що є відзнакою "Іменна вогнепальна зброя", і посвідчення про нагородження, що 
належали особі, позбавленій відзнаки, а також після смерті нагородженого здаються до 
органу внутрішніх справ.  

    
Глава Адміністрації  
Президента України 

  
Д. ТАБАЧНИК  

 
 

      

  
  
  
  

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Указом Президента України  
від 29 квітня 1995 року N 341/95  

      

 
 

ОПИС  
відзнаки Президента України "Іменна вогнепальна зброя"  

Відзнакою Президента України "Іменна вогнепальна зброя" є пістолет моделі "ФОРТ-12", 
корпус якого виготовляється з легованих конструкційних сталей, а рукоятка - з 
благородних порід дерев. Пістолет має заводську маркіровку, товарний знак, а також 
пластинку, на якій гравірується прізвище, ім'я, по батькові нагородженого.  

Зовнішні деталі корпуса пістолета і рукоятки прикрашено художньою декоративною 
різьбою.  

Затвор і рамка пістолета посріблені, а курок, важіль запобіжника, затворна затримка, 
мушка, цілик, спусковий гачок, кнопка фіксатора магазина, гвинти кріплення накладної 
рукоятки - з жовтого металу.  

                Технічні дані пістолета "ФОРТ-12": 
  
     1. Калібр                                  9 мм 
     2. Набій                                   9 х 18 
     3. Початкова швидкість польоту кулі        315 м/сек. 

http://www.travmatik.com


Библиотека сайта «ТРАВМАТИК» \ www.travmatik.com 

     4. Режим вогню                             одиночний 
     5. Бойова швидкострільність                40 пост./хв. 
     6. Дульна енергія                          305 Дж 
     7. Кількість деталей пістолета             46 
     8. Габаритні розміри: 
        - довжина                               174 мм 
        - ширина                                32 мм 
        - висота                                124 мм 
     9. Довжина прицільної лінії                127 мм 
     10. Місткість магазина (набоїв)            12 
     11. Вага із спорядженим магазином          930 г 
  
    

Глава Адміністрації  
Президента України 

  
Д. ТАБАЧНИК  

 
 

  
  

Травматик / www.travmatik.com 
Оружие, травматические пистолеты и 
другие средства самообороны. 
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