
ОРДЕНИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ



 Орден «ПЕРЕМОГА». 
Орден ЛЕНІНА. 

 Орден ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА.
 Орден ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА. 
 Орден «ЗНАК ПОШАНИ». 
 Орден СЛАВИ 1, 2 і 3 ступенів. 
 Орден СУВОРОВА 1 ступеня. 
 Орден УШАКОВА 1 ступеня. 
 Орден КУТУЗОВА 1 ступеня. 
 Орден Нахімова 1 ступеня. 
 Орден БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 1 ступеня. 
 Орден СУВОРОВА 2 ступеня.
 Орден УШАКОВА 2 ступеня. 

Орден КУТУЗОВА 2 ступеня. 
 Орден Нахімова 2 ступеня. 
 Орден БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 2 ступеня. 
 Орден СУВОРОВА 3 ступеня. 

Орден КУТУЗОВА 3 ступеня. 
 Орден БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 3 ступеня. 
 Орден Олександра Невського. 
 Орден ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1 ступеня. 
 Орден ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 2 ступеня. 
 Орден Червоної Зірки. 



Орден ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1 ступеня. Засновано Указом 
Президії Верховної Ради СРСР 20.05.42 р. Нагороджувалися 
військовослужбовці рядового і командного складу РА, ВМФ, а 
також і інші особи, що проявили в боях за Батьківщину у 
Вітчизняній війні хоробрість, стійкість і мужність. Нагородження 
орденом вироблялося за вчинення конкретних подвигів, 
зазначених у статусі ордена.

 
Орден ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 2 ступеня. Засновано Указом 
Президії Верховної Ради СРСР 20.05.42 р. Нагороджувалися 
військовослужбовці рядового і командного складу РА, ВМФ, а 
також і інші особи, що проявили в боях за  Батьківщину у 
Вітчизняній війні хоробрість, стійкість і мужність. Нагородження 
орденом вироблялося за вчинення конкретних подвигів, 
зазначених у статусі ордена. 



Орден БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 1 ступеня. 
Засновано Указом Президії Верховної Ради СРСР 

10.10.43 р. Нагороджувалися командувачі фронтами, 
флотами, арміями, флотиліями, їх заступники, 

начальників штабів, оперативних управлінь, відділів та 
начальники родів військ фронтів, флотів, армій і 

флотилій, командири з'єднань партизанських загонів, 
що проявили особливу рішучість і вміння в операціях по 

розгрому ворога, високий патріотизм, мужність і 
самовідданість у боротьбі за вигнання  фашистських 

загарбників із рідної землі. 







Згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 26 жовтня 1943 року підполковник Каплун 
Й. Н. та майор Тарасенко Б. В., які відзначились 
у битві за Дніпро, стали першими кавалерами 
ордена Богдана Хмельницького другого ступеня. 
Їхній подвиг яскраво описав у листопаді того ж 
року на сторінках «Комсомольской правды» 
Павло Тичина у нарисі «Перші кавалери ордена 
Богдана Хмельницького».

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Першим Указом про нагородження орденом 
Богдана Хмельницького ІІІ ступеню був Указ від 14 

січня 1944 року. У списку кавалерів ордена Богдана 
Хмельницького ІІІ ступеня першим стояло прізвище 

партизанки-розвідниці Бодилевської Є. А., яка 
проявила особисту мужність у бою за місто Овруч у 
січні 1944 року. Орден Богдана Хмельницького ІІІ 

ступеня отримали 5700 військовослужбовців.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87


Орден Богдана Хмельницького був не тільки 
персональною, але й колективною нагородою. Так, у 

січні 1944 року орденом першого ступеня 
нагороджено 1-у Чехословацьку окрему бригаду під 

командуванням полковника Л. Свободи. Бойове 
хрещення ця бригада отримала у березні 1943 р. 
поблизу с. Соколове Харківської області. Всього до 
закінчення війни орденом Богдана Хмельницького 

відзначено понад 1000 військових частин та 
з'єднань.

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B3_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Орденом Богдана Хмельницького нагороджувалися відомі 
командири партизанських з'єднань та загонів, партизани. 
Вже 4 січня 1944 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР 
орденом Богдана Хмельницького І та ІІ ступеня була 
відзначена група командирів і комісарів з'єднань 
партизанських загонів України: генерал-майор Бегма В.А., 
двічі Герой Радянського Союзу Сидір Ковпак, Наумов М.І., 
Олександр Сабуров, Олексій Федоров, полковники 
Петро Вершигора, Яків Мельник та Кизя Л.Є..

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Заснована Указом Президії Верховної Ради СРСР від 17 
жовтня 1938 року, "За відвагу" є вищою радянською 
медаллю. Нею нагороджувалися за особистий подвиг 
здебільшого рядовий і сержантський склад, рідше 
молодші офіцери. Старші офіцери і генералітет 
практично не нагороджувалися. Перше нагородження 
було проведено Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 19 жовтня 1938 року, згідно з яким медалі 
удостоїлися 62 людини. 
Всього за подвиги, здійснені в період Великої 
Вітчизняної війни, медаллю «За відвагу» здійснено 
понад 4 млн. 230 тис. нагороджень. 





·  Четверо повних кавалерів ордена Слави удостоєні 
звання Героя Радянського Союзу: 
•Альошин Андрій Васильович
•Драченко Іван Григорович
•Дубинда Павло Христофорович
•Кузнецов Микола Іванович

Іва́н Григо́рович Драче́нко (* 15 листопада 1922, Велика Севастянівка — † 16 листопада 
1994, Київ) — радянський військовий льотчик, в роки радянсько-німецької війни старший 
льотчик 140-го гвардійського штурмового авіаційного полку 8-ї гвардійської штурмової 
авіаційної дивізії 1-го штурмового авіаційного корпусу 5-ї повітряної армії Степового фронту, 
гвардії старший лейтенант. Один з чотирьох повних кавалерів ордена Слави, удостоєних 
звання Героя Радянського Союзу (1944). Українець
Дуби́нда Павло́ Христофо́рович (* 12 (25) липня 1914 — † 22 жовтня 1992) — старшина 
роти 293-го гвардійського стрілецького полку 96-ї гвардійської стрілецької дивізії 28-ї армії 
3-го Білоруського фронту, гвардії старшина; один з чотирьох повних кавалерів ордена Слави
, удостоєних звання Героя Радянського Союзу. Українець

Орден призначався для нагородження рядового і сержантського складу, тому в орденській системі його поставили 
молодшим. Але, незважаючи на це скромне місце в орденській ієрархії і на коротку історію ордена, — він видавався 
протягом лише півтора року — орден Слави швидко завоював величезну популярність серед воїнів Червоної армії, а його 
кавалери — заслужену пошану в народі.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82)
http://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1922
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1994
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1914
http://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1992
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=96-%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/28-%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
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Хрест Бойової Заслуги — найвища військова нагорода Української Повстанської Армії і 
Української Головної Визвольної Ради. Присвоювалася воякам Української Повстанської Армії і цивільним особам, які 
відзначилися особливим вояцьким чином, або тим воякам і цивільним особам, які, виконуючи свої обов'язки, відзначилися чи 
загинули в бою.
·  27 січня 1944 року наказом Головного Командування УПА № 3/44, підписаного Головним Командиром УПА 
Романом Шухевичем — Тарасом Чупринкою і шефом Головного Військового Штабу (ГВШ) УПА Дмитром Грицаєм — 
Перебийносом, встановлено військове відзначення Хрест Бойової Заслуги. Наказом також затверджено призначення 
Хреста Бойової Заслуги[1][2]. 
олотим Хрестом Бойової Заслуги першого класу було відзначено 40 повстанців. З них вдалося встановити лише 23. Саме 
цією нагородою відбулося перше нагородження в історії Української Повстанської Армії. Першими Лицарями Золотого 
Хреста Бойової Заслуги першого класу згідно з наказом ГВШ ч. 1/45 від 25 квітня 1945 року стали хорунжий 
Дмитро Карпенко — Яструб, командир куреня «Верховинці» ВО 3 «Лисоня» та хорунжий Дмитро Пелип — Євшан, командир 
куреня «Галайда» ВО 2 «Буг»[2]. Згідно з постановою Української Головної Визвольної Ради від 7 липня 1950 року Головний 
Командир УПА Роман Шухевич був посмертно нагороджений Золотим Хрестом Бойової Заслуги першого класу, як виняток, 
наказ на його нагородження ГВШ не виносився[2].
Золотим Хрестом Бойової Заслуги другого класу відзначено 32 повстанця. Відповідно до наказу ГВШ ч. 1/45 від 25 квітня 
1945 року першими цю нагороду одержали майор Федір Польовий — Поль, командир старшинської школи «Олені» групи 
УПА-«Захід» та поручник Іван Бутковський — Гуцул, командир ВО 4 «Говерла»[2]. 5 березня 2008 року на урочистій ХХІІ сесії 
Львівської обласної ради відбулося вручення ветеранові УПА Василеві Левковичу відзнаки Золотого Хреста Бойової Заслуги 
другого класу. Василь Левкович — Вороний, командир ВО «Буг» — єдиний із живих ветеранів УПА, який реально отримав 
бойову нагороду УПА, присуджену йому ще 1946 року[4][5].
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Срібним Хрестом Бойової Заслуги першого класу відзначено 76 повстанців. З них вдалося встановити 
лише 37. Першим Лицарем Срібного Хреста Бойової Заслуги першого класу згідно з наказом ч. 1/45 від 
25 квітня 1945 року став хорунжий Григорій Котельницький — Шугай, командир ТВ 15 «Яструб» ВО «Буг». 
Наступні нагороджені — це старший булавний Михайло Хвалібота — Лис, командир ТВ 12 «Климів» ВО 
«Буг» та старший булавний Іван Паньків — Явір, командир сотні на Миколаївщині. Останнім у когорті 
Лицарів, нагороджених Срібним Хрестом Бойової Заслуги першого класу, згідно з наказом ч. 3/52 від 
12 жовтня 1952 року за підписом останнього Головного Командира УПА Василя Кука — Василя Коваля, 
став хорунжий Славко (ім'я та прізвище невідомі), член відділу зв'язку ГК УПА[3].
Срібним Хрестом Бойової Заслуги другого класу відзначено 128 повстанців. З них вдалося встановити 
лише 31. Першим Лицарем Срібного Хреста Бойової Заслуги другого класу згідно з наказом ч. 1/45 від 25 
квітня 1945 року став сотник Микола Дутко — Осип, командир сотні ВО «Сян», обласний референт СБ. 
Наступні за ним: булавний Готур (ім'я та прізвище невідомі), чотовий сотні «Сіроманці» ВО «Лисоня», та 
булавний Підступний (ім'я та прізвище невідомі), ройовий сотні «Сіроманці» ВО «Лисоня». Останнім 
нагородженим Срібним Хрестом Бойової Заслуги другого класу, згідно з наказом ч. 1/52 від 20 червня 1952 
року, став невідомий повстанець — Лопух, УПА-«Південь». Тільки хорунжий Василь Панас — Сивий був 
двічі нагороджений Срібним Хрестом Бойової Заслуги другого класу[3].
Бронзовим Хрестом Бойової Заслуги відзначав Крайовий Командир УПА на внесок Командира Воєнної 
Округи (Групи). Згідно з наказом від 1 листопада 1947 року, з нагоди 5-ліття існування УПА, усі учасники 
УПА і підпільники народжені 1907 року і раніше, які активно працювали протягом двох років, відзначені 
Бронзовим Хрестом Бойової Заслуги[
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