
Додаток 1 

Хто буде призваний під час мобілізації в 2015 році.  

Протягом 2014 року в державі відбулося три хвилі часткової мобілізації. Перша і 

друга черги мобілізації мали місце навесні 2014 року. Третя хвиля мобілізації завершена 

повністю ще на початку вересня. Однак військовий конфлікт наразі в Україні триває. 

Більшість бійців Збройних сил і Нацгвардії знаходяться в зоні АТО вже досить 

тривалий час, тому необхідна ротація.  

Таким чином, з метою проведення планової заміни військовослужбовців, які 

виконують бойові завдання в зоні АТО, та з метою захисту нашої держави від можливої 

відкритої агресії, постає необхідність проведення в 2015 році циклу часткових 

мобілізацій. 

Відповідно до діючого законодавства України строки проведення мобілізації 

визначаються за поданням президента України та затверджуються Верховною Радою. 

Тобто, конкретні строки мобілізації будуть визначені після прийняття Верховною Радою 

відповідного закону.  

На даний час РНБО України прийняв рішення, що у 2015 році буде три хвилі 

мобілізації – у січні, квітні та червні. 

Протягом цих трьох хвиль мобілізації планують забезпечити Збройні сили, 

Нацгвардію та прикордонну службу необхідною кількістю особового складу. 

Перша хвиля мобілізації планується з 20 січня і триватиме 90 днів. Наступна хвиля 

– орієнтовно з квітня триватиме 60 днів. З червня планується третя хвиля, яка, також, 

триватиме 60 днів. 

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначені певні 

категорії військовозобов’язаних, що не підлягають призову на військову службу під час 

мобілізації. 

Так, статтею 23 Закону встановлено, що не підлягають призову на військову 

службу під час мобілізації військовозобов'язані:  

 - 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 в 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 18 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 (такі 

особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем 

проживання);  

 - жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I 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;  

 - народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  

 - інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами 

випадках.  

 Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не 

підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання. 


