
Відповідно до статті 65 Конституції 

України захист Вітчизни, незалежності та 

територіальної цілісності України, шанування 

її державних символів є обов'язком громадян 

України. 

Громадяни відбувають військову 

службу відповідно до закону. 

Закон України «Про військовий 

обов'язок і військову службу» здійснює 

правове регулювання відносин між державою 

і громадянами України у зв’язку з 

виконанням ними конституційного обов’язку 

щодо захисту Вітчизни, незалежності та 

територіальної цілісності України, а також 

визначає загальні засади проходження в 

Україні військової служби. 

 

Військовий обов'язок установлюється 

з метою підготовки громадян України до 

захисту Вітчизни, забезпечення особовим 

складом Збройних Сил України, інших 

утворених відповідно до законів України 

військових формувань, а також 

правоохоронних органів спеціального 

призначення (далі - Збройні Сили України та 

інші військові формування), посади в яких 

комплектуються військовослужбовцями. 

 

Військовий обов'язок включає: 

 підготовку громадян до військової 

служби; 

 приписку до призовних дільниць; 

 прийняття в добровільному порядку 

(за контрактом) та призов на військову 

службу; 

 проходження військової 

служби; 

 виконання військового 

обов'язку в запасі; 

 проходження служби у 

військовому резерві; 

 дотримання правил військового 

обліку. 

Проходження військової служби 

громадянами України здійснюється у 

добровільному порядку (за контрактом) або 

за призовом. 

 

Хто підлягає призову в Україні? 

На строкову військову службу 

призиваються придатні для цього за станом 

здоров'я громадяни України чоловічої статі, 

яким до дня відправлення у військові частини 

виповнилося 18 років, та старші особи, які не 

досягли 27-річного віку і не мають права на 

звільнення або відстрочку від призову на 

строкову військову службу (далі - громадяни 

призовного віку). 

 

Громадяни призовного віку в 

добровільному порядку можуть бути 

прийняті на військову службу за контрактом 

на умовах, передбачених частиною першою 

статті 20 цього Закону, та в порядку, 

визначеному положеннями про проходження 

військової служби громадянами України. 

 

Чисельність громадян України, які 

підлягають призову на строкову військову 

службу, та обсяги видатків для проведення 

чергового призову визначаються Кабінетом 

Міністрів України. 

Після набрання чинності Указом 

Президента України щодо проведення 

чергового призову: 

призовники, яким надійшла повістка 

районного (міського) військового комісаріату 

на прибуття до призовної дільниці для 

проходження призовної комісії, зобов'язані 

прибути в пункт і у строк, зазначені в 

повістці; 

у разі якщо за будь-яких обставин 

повістка не надійшла, громадяни призовного 

віку зобов'язані з'явитися до призовної 

дільниці в десятиденний строк з дня початку 

відповідного чергового призову, визначеного 

Указом Президента України; 

призовники, які змінили місце 

проживання, зобов'язані в семиденний строк 

прибути до районного (міського) військового 

комісаріату за новим місцем проживання для 

взяття на військовий облік; 

керівники підприємств, установ, 

організацій і закладів освіти незалежно від 

підпорядкування та форм власності на вимогу 

військових комісаріатів забезпечують 

своєчасне прибуття громадян призовного віку 

до призовних дільниць. 

У ході проведення чергового призову 

зміна місця військового обліку громадян 

призовного віку не допускається, за винятком 

підтверджених відповідними документами 

випадків, які передбачають: 

переведення на роботу в іншу 

місцевість; 

переїзд на нове місце проживання; 

прийняття до закладу освіти і вибуття в 

іншу місцевість для продовження навчання; 

направлення за розподілом на роботу в 

іншу місцевість після закінчення закладу 

освіти. 

УВАГА! 

У разі неявки призовника без 

поважних причин за викликом районного 

(міського) військового комісаріату на 

призовну комісію він несе 

відповідальність, установлену законом. 



Згідно зі статтею 210 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення 

порушення військовозобов'язаними чи 

призовниками правил військового обліку, 

неявка їх на виклик до військового 

комісаріату без поважних причин або 

несвоєчасне подання в обліковий орган, де 

вони перебувають на військовому обліку, 

відомостей про зміну місця проживання, 

освіти, місця роботи, посади, а також 

порушення порядку проходження навчальних 

зборів (занять) у навчальних закладах 

Товариства сприяння обороні України та 

професійно-технічних навчальних закладах - 

тягнуть за собою накладення штрафу від 

п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (85-119 грн). 

Повторне протягом року вчинення 

порушення, передбаченого частиною першою 

цієї статті або частиною першою статті 

211 цього Кодексу, за яке особу вже було 

піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від 

десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (170-255 грн). 

Статтею 335 Кримінального кодексу 

України передбачено відповідальність за 

ухилення від призову на строкову військову 

службу, військову службу за призовом осіб 

офіцерського складу - обмеження волі на 

строк до трьох років. 

 

Поважними причинами неприбуття 

призовників до призовних дільниць у 

строк, установлений військовим 

комісаріатом, які підтверджені відповідними 

документами, визнаються: 

перешкода стихійного характеру, 

хвороба призовника або інші обставини, які 

позбавили його можливості особисто прибути 

у зазначені пункт і строк; 

смерть його близького родича (батьків, 

дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, 

баби) або близького родича його дружини. 

 

Звільнення від призову на строкову 

військову службу 

Від призову на строкову військову 

службу в мирний час звільняються громадяни 

України: 

які визнані за станом здоров'я 

непридатними до військової служби в мирний 

час; 

які до дня відправлення на строкову 

військову службу досягли 27-річного віку; 

які виконали обов’язки служби у 

військовому резерві протягом строків 

першого та другого контрактів; 

батько або мати, рідний (повнорідний, 

неповнорідний) брат або сестра яких 

загинули, померли або стали особами з 

інвалідністю під час проходження військової 

служби або зборів військовозобов'язаних. 

Призовники, які мають право на звільнення 

від призову на цій підставі, можуть його не 

використовувати; 

які до набуття громадянства України 

пройшли військову службу в інших державах; 

які були засуджені за вчинення злочину 

до позбавлення волі, обмеження волі, у тому 

числі із звільненням від відбування 

покарання; 

яким після закінчення закладів вищої 

освіти присвоєно військові (спеціальні) 

звання офіцерського (начальницького) 

складу. 
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