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ПАМ'ЯТКА 
студентам призовникам з питань військового обов'язку і військової служби 

1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних си-
мволів є обов'язком громадян України. 

Громадяни відбувають ВІЙСЬКОВУ службу відповідно до закону (КОНСТИТУЦІЯ України, ст. 65). 
2. На строкову військову службу в мирний час призиваються придатні до 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 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на 
строкову військову службу (Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу", ст. 15 п. 1). 

3. Юнаки призовного віку зараховані на перший курс навчання та студенти наступних курсів зобо-
в'язані до 1 жовтня кожного навчального року з'являтися у 2-ий відділ (мати при собі паспорт та приписне 
свідоцтво), взяти довідку (Додаток 17 до Положення) і стати на облік у військовому комісаріаті за місцем 
прописки. 

4. Студенти військовозобов'язані та призовного віку, які змінили місце проживання, зобов'язані в 
семиденний строк прибути до військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття їх на війсь-
ковий облік, а також про цю зміну повідомити 2-ий відділ університету. 

5. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за 
період навчання, і громадяни призовного віку відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за 
невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на 
відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи 
іншого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі (Закон України "Про військовий 
обов'язок і військову службу", ст. 17 п. 10). 

6. Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять 
студенти вищих навчальних закладів III або IV рівня акредитації з денною формою навчання, придатні до 
військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями (Закон України "Про військовий обо-
в'язок і військову службу", ст. 11 п. 2). 

Студенти, які виявили бажання навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу та пройшли кон-
курсний відбір рекомендуються до зарахування на навчання у Львівську Академію сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного. 

Адреса приймальної комісії Академії: м. Львів, вул. Ветеранів 15а (вхід з сторони воріт будівлі Гали-
цько-Франківського та Личаківсько-Шевченківсько-Залізничного військових комісаріатів), корпус кафедри 
загальновійськових дисциплін Академії сухопутних військ, кім. 104. 

Законом України від 30.11.2010 року № 2711-VI внесено зміни до статті 210 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, відповідно до чого посилено відповідальність за 
порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу. 
Так, відтепер порушення військовозобов'язаними чи призовниками: 

 правил військового обліку; 
 неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин; 
 несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, ві-

домостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади; 
 також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних за-

кладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних за-
кладах — 

тягне за собою накладення штрафу від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів  
доходів громадян - (від 85 до 119 грн.). 

(Раніше сума зазначеного штрафу складала від 1 до З неоподаткованого мінімуму доходів 
громадин (від  17 до 51 грн.). 

Повторне вчинення протягом року такого порушення, за яке особу вже було піддано ад-
міністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян - (від 170 до 255 грн.). 
(До внесення змін сума штрафу становила від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 
(51 до 119 грн.). 


