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Міністерство внутрішніх справ України 
формує додаткові бригади 
Національної гвардії, Національної 
поліції та Державної прикордонної 
служби. 

Усі, хто прагне якомога швидше 
викинути російських загарбників з 
української землі та звільнити всіх 
наших людей, може стати частиною 
нових підрозділів. 

Основу нових бригад становлять 
офіцери та солдати, які мають 
величезний бойовий досвід і 
якнайкраще проявили себе на різних 
ділянках фронту.

Доукомплектування нових бригад 
відбуватиметься виключно з 
добровольців, високомотивованих 
патріотів України. 

Приєднуйся до нас!

ТЕПЕР:

Переходь на сайт 
STORM.MVS.GOV.UA або звертайся 
до визначених центрів надання 
адміністративних послуг (перелік 
знайдеш на сайті)

Заповнюй анкету кандидата

Підготуй необхідні документи

Очікуй дзвінка із центрів 
комплектування

Виконуй отримані   
інструкції 



ЛЮТЬ

– це воєнізований підрозділ поліції нового зразка.  
Два штурмові полки, батальйон особливого 
призначення, артилерійський полк і рота спеціальних 
операцій. Їхній арсенал містить бронетехніку, 
артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське 
озброєння.

Перетвори свою лють на зброю! 

БУРЕВІЙ

– це бригада утилізації російських військових. 
Бригада брала участь у боях проти російських 
загарбників у лютому – березні 2022 року, під час 
оборони Києва, у районі населених пунктів Мощун, 
Горенка та Гостомель, а також у боях під 
Лисичанськом у червні та липні 2022 року. Нині 
військовослужбовці бригади продовжують воювати 
на передовій східного напрямку.

Окупанте, буря насувається!

ЧЕРВОНА КАЛИНА

– це бригада, яка формується в Калинівці, Вінницька 
область, і братиме участь у наступальних операціях 
за ключові міста сходу країни. Після 
повномасштабного вторгнення підрозділ був 
залучений до оборони столиці. Його бійці спільно із 
ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів Київщини, 
розбивали колони ворожої техніки та рівняли із 
землею позиції окупантів.

Червоне полум’я наступу!

КАРА-ДАГ

– кара за Крим. Братиме участь у звільненні АРК.  Із 
перших днів повномасштабної війни особовий склад 
полку виконує бойові завдання та дає відсіч рф. Бійці 
бригади вели оборонні дії в населених пунктах: 
Мелітополь, Токмак, Кам’янське, Мала Токмачка. 

Піднімемо прапор над Кримом!

РУБІЖ 

– до складу бригади вже увійшли герої, які 
відстоювали Рубіжне на Луганщині. 24 лютого 2022 
року група бригади першою прийняла бій з елітними 
російськими десантниками в районі аеропорту 
«Антонов» у Гостомелі. Бригада звільнятиме країну від 
окупанта до географічних кордонів 1991 року. 

Повернемо законні рубежі країни!

СПАРТАН

– із перших хвилин повномасштабного вторгнення 
гвардійці бригади на різних напрямках не давали 
противнику прорватися до міста Харкова, зупиняючи в 
боях групи ворога та знищуючи російську техніку. 
Бригада має досвідчені артилерійські підрозділи.

Поєднані духом наступу!

АЗОВ

– легендарний окремий загін спеціального 
призначення. Під час російського вторгнення в Україну 
2022 року «Азов» став осередком оборони міста 
Маріуполь і надалі героїчно утримував комбінат 
«Азовсталь».

Незламні, нескорені, неспинні!

СТАЛЕВИЙ КОРДОН 

– це прикордонний підрозділ нового зразка.  
Основу заклали підрозділи Державної прикордонної 
служби, що виконували завдання в зоні бойових дій на 
сході нашої держави та мужньо протистояли 
російським агресорам. Для виконання завдань 
мобільний прикордонний загін має на озброєнні 
протитанкові й артилерійські розрахунки, групи 
аеророзвідки та розрахунки ПЗРК.

Перші на кордоні, перші в наступі!

Кожна бригада формується із залученням уже 
діючих військовослужбовців чи поліцейських, 
які мають бойовий досвід із 2014 року. 
Новобранці отримають висококваліфіковану 
підготовку від найкращих інструкторів за 
спеціалізованими напрямами.

Обираючи бригаду, кандидат має врахувати, що 
в Національній гвардії та Державній 
прикордонній службі він вступає на військову 
службу, а в бригаді Національної поліції стає 
поліцейським.

Як долучитися: 
Звернися до одного зі ЦНАПів або заповнюй анкету 
на сайті storm.mvs.gov.ua 

Обери бригаду, до якої хочеш долучитись

Підготуй необхідні документи

Пройди тестування та готуйся захищати Україну 

Ти отримаєш: 
Стабільну високу оплату праці з додатковими 
винагородами

Безоплатну меддопомогу, страхування та інші 
соціальні гарантії

Можливість захищати Україну від ворога в складі 
найпрофесійніших бригад 

Коло однодумців 

Досвід і професію 

Та головне – утилізуєш російських окупантів.  
Станеш частиною історичних переможних подій

Орієнтовний перелік документів, необхідних для 
вступу в штурмові бригади МВС:

Паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного 
номера, документи про освіту

Трудова книжка, військовий квиток, посвідчення про 
приписку до призовної дільниці 

Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік 
відомостей про притягнення особи до кримінальної 
відповідальності та наявності судимості»

Дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см

Долучайся до «Гвардії наступу»!
Стань тим, хто звільнить Україну!

БРИГАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: 

БРИГАДИ ГВАРДІЇ НАСТУПУ

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА: 

БРИГАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ:


