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МОБІЛІЗАЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ ЗГІДНО
З УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

У РАЗІ ОГОЛОШЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ
У ДЕРЖАВІ НАСТАЄ ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Хто підлягає призову під час мобілізації

Військовозобов’язані Чоловіки/жінки  
20-60 років

Категорії осіб, які підлягають 
призову під час мобілізації 
можуть визначатися указом 

Президента України.

Резервісти Які проходили військову 
службу, або є офіцерами 
запасу та мають військо-
во-облікову спеціальність 

(ВОС).

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ СТАТТЯ 65. ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ, ШАНУВАННЯ ЇЇ ДЕРЖАВНИХ СИМВОЛІВ Є ОБОВ’ЯЗКОМ ГРОМАДЯН 

УКРАЇНИ. ГРОМАДЯНИ ВІДБУВАЮТЬ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ.

Призов під час мобілізації

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення вій-

ськового обліку» № 1357-ІХ від 30.03.2021 в особливий період без оголошення мобілізації на військо-
ву службу можуть бути призвані громадяни, які уклали контракти про проходження служби у військо-
вому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву. Рішення про проведення такого 
призову ухвалює Верховний Головнокомандувач ЗСУ. У рішенні визначатимуться категорії резервістів, 
яких необхідно буде призивати, завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову тощо.

УВАГА!
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Не підлягають призову під час мобілізації: 

Зарезервовані на період мобілі-
зації за державними органами, 
підприємствами, організаціями

Жінки та чоловіки:
 – які САМОСТІЙНО виховують дитину віком до 18 років;
 – на утриманні яких перебуває повнолітня дитиназ інвалідністю І чи ІІ групи 
віком до 23 років;
 – на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьків-
ського піклування, віком до 18 років;
 – зайняті постійним доглядом за особами, якщо більше нікому забезпечити 
такий догляд. 

Народні депутати України

Визнані непридатними до 
військової служби за станом 

здоров’я

Чоловіки, на утриманні яких 
перебувають троє та більше 

дітей віком до 18 років

Студенти та аспіранти, 
які навчаються на денній 
формі навчання

Особа має бути заброньо-
ваною 

Необхідно мати відповідний 
висновок військово-
лікарської комісії

Всі три дитини повинні мати 
менше 18 років! 

Не має значення чи батько 
проживає в одній родині зі 
своєю дитиною, яку утримує!

Якщо Ви належите до осіб, які не підлягають мобілізації, але повістка все одно прийшла, потрібно 
з’явитися до військкомату та надати документи, які підтверджують Ваш статус.

УВАГА! УВАГА! УВАГА!

УВАГА!

Довідка 
з місця роботи

Довідка про склад сім’ї
Довідка про потребу 
у догляді

Довідка ВЛК

Посвідчення народного 
депутата

Довідка 
про склад сім’ї

Довідка з місця 
навчання

СТАТТЯ 23 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ»
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Порядок призову 

1. Оповіщення

Оповіщує про виклик 
до військкомату

За місцем проживання/
роботи: 

Виконком сільради/
міськради, 

Вручення
мобілізаційного 
розпорядження

військового комісару 
(оповіщення)

Вручення
мобілізаційного 
розпорядження 

(повістка) та 
відправлення

до лікаря

1 4
Співбесіда

в військкоматі

2
ВЛК

3

З’явитися для 
проходження медогляду

За місцем роботи:
керівник підприємства/

навчального закладу

З’явитися для постановки
на військовий облік

За місцем проживання:
працівник комунальних 

служб/домовласник

СТАТТЯ 21 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ»

СТАТТЯ 21 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ»

Закон передбачає обов’язок оповіщати про виклик 
до військкомату та відповідальність за несповіщення. 
Кодекс України про адміністративні правопорушен-
ня Ст. 2101, 2111-6

Не прибуття до військкомату в термін вказаний в 
повістці тягне за собою відповідальність. див. стр. 6
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3. Військово-лікарська комісія (ВЛК)

Аналізи

Кожен лікар робить свій висновок, ставить підпис, печатку та вказує своє прізвище

Рекомендується: за можливості здайте аналізи на Гепатит С, ВІЛ/СНІД до проходження 
медкомісії

2. Співбесіда та перевірка документів

ОГЛЯД ПРОВОДИТЬ

військовий квиток

характеристика/довідка 
з місця роботи/навчання

свідоцтва про технічно-
професійну спеціальність,

права водія, посвідчення УБД
(за наявності)

Стоматолог

Флюорографія Загальний аналіз 
крові/сечі

Хірург

РАЙОННА ПОЛІКЛІНІКА
(ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЦИВІЛЬНИХ ЛІКАРІВ)

паспорт

ВІЙСЬККОМАТ 

копія дипломів
про освіту

Офтальмолог ПсихіатрТерапевт Невропатолог

довідка
про склад

сім’ї

ЛОР Дерматолог Ортопед

Всі військовозобов’язані повинні проходити медичний огляд. Закон України 
«Про військовий обов’язок і військову службу» Ст. 1, п. 10.

УВАГА!
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4. Відправлення мобілізованих до в/ч

Початком військової служби є день відправлення у військову частину з районного (міського) військового 
комісаріату.

У районному військкоматі робиться запис до військового квитка про призов на військову службу.

Для посвідчення мобілізації на військову службу можете просити довідку про прикріплен-
ня до військової частини та витяг з наказу військової частини про зарахування до списків 
військової частини

УВАГА!

Бойова
повістка

Прибуття
на збірний пункт:

перевірка документів
та медогляд

(в разі потреби)

Запис
у військовий

квиток

1
2

3

Строк, який може минути з моменту отримання призовної повістки до отримання бойової 
повістки не врегульований і може тривати від кількох днів до кількох місяців

УВАГА!

• хвороба, яка позбавляє можливості з’явитись;
• смерть чи важка хвороба близького родича;
• перешкода стихійного характеру або інші обста-

вини, які позбавляють можливості з’явитись на 
збірний пункт.

В разі настання непередбачених обставин прибуття на збірний пункт може 
відкладатись

Причини неявки повинні 
підтверджуватись документально

Відповідальність за ухилення
від призову під час мобілізації

ст. 336 КК України
«Ухилення від призову

за мобілізацію»

КАРАЄТЬСЯ:

штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або 2 роками виправних 
робіт, або 6 місяцями арештуПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

2-5РОКАМИ


