
заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами 
державної влади, іншими державними органами, органами місцевого 
самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями Б 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово 
непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести 
місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії); 

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до і 8 
років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди 
тільки за місцем проживання); 

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 
років на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі особи можуть 
бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем 
проживання); 

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є 
інвалідом І чи II групи, до досягнення нею 23 років; 

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-
вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені 
батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані 
на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання); 

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно 
до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть 
здійснювати такий догляд; 

студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання; 
народні депутати України; 
інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених 

законами випадках. 

4. Військовозобов'язані призиваються на військову службу під час 
мобілізації після уточнення військовими комісаріатами їх військово-облікових 
ознак та проходження обов'язкового медичного огляду. 

Призвані на військову службу громадяни: 
направляються до навчальних центрів для поновлення (оволодіння) 

практичними навичками відповідно до військово-облікової спеціальності; 
зараховуються на всі види забезпечення та набувають правового статусу 

військовослужбовців, на яких поширюються гарантії соціального і правового 
захисту визначені законодавством; 

проходять заходи бойового злагодження в складі підрозділів на 
навчальних центрах (полігонах). 

Після відповідної підготовки військовослужбовці направляються для 
подальшого проходження військової служби до визначених військових частин. 


