
 

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ 
щодо проведення в Україні часткової мобілізації 

 
В чому полягає необхідність проведення четвертої черги часткової 

мобілізації? 
З метою підтримання обороноздатності держави та завершення 

проведення антитерористичної операції виникла необхідність проведення 
четвертої черги часткової мобілізації.  

Це обумовлено низкою чинників, а саме: 
необхідність проведення планової ротації створених угруповань військ 

(сил) за умови не зниження їх боєздатності;  
проведення демобілізації особового складу, який був мобілізований під 

час першої черги мобілізації, а також визначеної категорії військовослужбовців 
строкової військової служби; 

підвищення готовності держави, особливо її національної економіки, до 
відбиття збройної агресії з боку Російської Федерації. 

Проведення четвертої черги часткової мобілізації розпочалося з 20 січня 
– дня оприлюднення підписаного главою держави Закону України “Про 
затвердження Указу Президента України “Про часткову мобілізацію” – і 
проводитиметься у три черги протягом 210 діб. 

Перший етап мобілізації триватиме 90 днів. 
У 2014 році, завдяки трьом попереднім чергам часткової мобілізації, 

створено угруповання військ та сил, адекватних рівню загрози, посилено 
охорону державного кордону на загрозливих напрямках, не допущено 
розширення території підконтрольної НЗФ, які підсилені регулярними 
підрозділами Збройних Сил РФ на сході країни. Повністю контролюється 
ділянка кордону між континентальною частиною України та АР Крим, з 
придністровського напрямку та з півночі України. 

За таких умов, з метою збереження спроможностей Збройних Сил 
України та інших військових формувань з виконання бойових завдань в АТО, 
нарощування угруповань військ та сил для відбиття можливого 
широкомасштабного вторгнення, а також планової ротації особового складу 
проводиться четверта черга часткової мобілізації. 

 
Коли та яким чином буде здійснено демобілізацію або ротацію 

призваних під час мобілізації? 
Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову 

службу” звільнення (демобілізація) військовослужбовців, призваних на 
військову службу під час мобілізації, в особливий період, може бути здійснено 
за умови стабілізації воєнно-політичної обстановки навколо України, після 
оголошення рішення Президента України про демобілізацію, строки та порядок 
якої буде визначено відповідним Указом Президента України. Демобілізація 
буде проведена поетапно впродовж певного часу. В її ході буде проведено 
заміну військовослужбовців призваних під час мобілізації, на 
військовослужбовців, строкової служби без зниження рівня бойової готовності 
військових частин (установ). 
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Крім того, Верховною Радою України прийнято Закон України “Про 
внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-
мобілізаційних питань під час проведення мобілізації”, яким  рекомендовано 
Президенту України спланувати поетапну заміну військовослужбовців, 
призваних під час мобілізації, за рахунок осіб, призваних на військову службу 
за призовом осіб офіцерського складу, військовослужбовців військової служби 
за контрактом та військовослужбовців строкової військової служби після їх 
відповідної підготовки.  

Саме ротація підрозділів у зоні проведення антитерористичної операції є 
однією із цілей четвертої черги часткової мобілізації. Але така ротація буде 
проводитися тільки у складі підрозділів і після їх відповідної підготовки. 

На цей час, з метою організації фізичної та психологічної реабілітації 
військовослужбовців, які виконують обов’язки в зоні проведення 
антитерористичної операції, командирами військових частин уже надаються 
відпустки за сімейними обставинами. 

 
Хто буде призваний і за якими критеріями (вік, здоров’я, професійна 

підготовка та інше)? 
Підлягають призову на військову службу під час мобілізації 

військовозобов’язані громадяни України, які на підставі висновку (постанови) 
військово-лікарської комісії придатні до військової служби. Відповідно до 
вимог Генерального штабу Збройних Сил України під час четвертої черги 
часткової мобілізації до лав Збройних Сил України, інших військових 
формувань будуть призвані військовозобов’язані громадяни, віком від 25 до 60 
років (чоловіки) і від 25 до 50 років (жінки) за умови відсутності у них права на 
отримання відстрочки від призову, не заброньовані за національною 
економікою України. Буде дотриманий принцип рівномірної мобілізації з 
різних регіонів країни. Щоб не було перекосів і не було соціальних загострень в 
тому чи іншому регіоні або населеному пункті у зв’язку з вилученням із 
економіки працездатних громадян. В першу чергу будуть призвані громадяни, 
які мають військову підготовку, відслужили в армії та отримали військову 
спеціальність. 

 
Які військові спеціалісти будуть найбільш потрібні під час четвертої 

мобілізації? 
Найбільш потрібні під час четвертої мобілізації це спеціалісти 

механізованих військ: танкісти, артилеристи, спеціалісти протиповітряної 
оборони. А також спеціалісти-медики, зв'язківці, ремонтники, техніки різних 
напрямків. 

 
Чи будуть залучати 18 річних призовників? 
Призов буде проходити в установлений законом час, мобілізація ж може 

початись раніше — після відповідного рішення президента України и 
парламенту. Єдина можливість призовника віком до 25 років потрапити на 
військову службу під час мобілізації — це добровільно підписати контракт для 
проходження служби. 
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Строкова ж служба необхідна для того, щоб держава мала необхідний 
резерв військових спеціалістів тому призов і поновили. 

 
Хто не підпадає під дію часткової мобілізації? 
Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації категорії 

військовозобов’язаних, які зазначені у статті 23 Закону України від 21.10.1993 
№ 3543-ХІІ (зі змінами) “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, а саме: 
громадяни, у яких на утриманні знаходиться троє і більше дітей віком до 18 
років; також ті, хто оформив опіку над непрацездатними родичами; не будуть 
призвані заброньовані за підприємствами (порядок бронювання врегульований 
відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів України). Студенти і 
аспіранти, які проходять навчання на денній формі також гарантовано не 
підпадають під мобілізацію. Також не будуть мобілізовані громадяни, які 
признані непридатними до несенні військової служби за станом здоров'я. 
Жителі окупованих територій, священники (які служать в офіційно 
зареєстрованих релігійних організаціях), і народні депутати також не служити 
не будуть. 

 
Мобілізовані зразу будуть відправлені в зону АТО чи попередньо 

пройдуть якісь курси навчання? 
Ні один мобілізований не буде направлений в зону АТО без проходження 

повного циклу навчання 
Громадяни, які призвані під час мобілізації, обов’язково пройдуть бойове 

злагодження у складі своїх підрозділів, в ланках: відділення, взвод, рота, 
батальйон, військова частина. 

Передбачено декілька етапів підготовки. Перший (10 діб) — 
загальновійськова підготовка для офіцерів, сержантів і солдатів. Сюди входить 
медична, тактична, вогнева і інженерна підготовка. Після цього буде проведена 
професійна підготовка за військовою спеціальністю громадянина (26 діб). 
Останній етап — бойове злагодження у військових частинах за розподілом (до 
15 діб). 

Офіцери будуть направлятись у військово-навчальні заклади, навчальні 
центри і полігони для проходження необхідної підготовки. 

 
На скільки держава готова обмундирувати і забезпечити усім 

необхідним 50 тис. чол., яких планується призвати при черговій мобілізації? 
З початком виконання завдань у районах антитерористичної операції 

щоденно вживаються заходи, спрямовані на покращення всебічного 
забезпечення військових частин та підрозділів, у тому числі організації 
харчування та речового забезпечення. 

Довідково. На сьогодні стан тилового забезпечення характеризується такими 
позитивними змінами: 

приготування їжі організовано триразове на польових продовольчих пунктах 
штатними кухарями військових частин з використанням польових технічних засобів; 

у військових таборах створено запаси продовольства за всією номенклатурою та 
утримуються в консервованому вигляді в обсягах від 10 до 12 діб, води питної бутильованої 
– на 3 доби; 
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під час виконання завдань, у відриві від основних сил, військовослужбовці 
забезпечуються сухими пайками; 

підвезення продовольства до визначених підрозділів здійснюється автомобільним 
транспортом, у разі необхідності залучається авіація Збройних Сил України. 

Проблеми, що виникають у ході доставки продовольства, вирішуються оперативно. 
На сьогодні Збройні Сили України разом з українською промисловістю, а 

також, використовуючи міжнародну матеріально-технічну допомогу, провели 
необхідні заходи всебічного забезпечення військових частин та підрозділів. 
Незабезпечених екіпіровкою військовослужбовців у військових частинах не 
буде. 

Питання безпосередньої організації внутрішнього порядку, побуту, 
тилового та медичного забезпечення за місцем проходження служби належать 
до компетенції командира відповідної військової частини і здійснюються згідно 
з вимогами Статутів Збройних Сил України. 

 
Чи буде вилучатися техніка підприємств і приватних осіб для потреб 

АТО? 
Законодавство України дозволяє залучати для потреб оборони 

автотранспорт, дорожньо-будівну і іншу необхідну техніку. Кількість техніки, 
яка буде вилучена, регламентована постановами Кабінету Міністрів України. 
Техніка може бути вилучена на підприємствах усіх форм власності. Фізичні 
особи, які мають у своєму розпорядженні одну або дві одиниці техніки, не 
підпадають під цей процес. 


