
період визначаються Міністерством оборони України спільно з Міністерством 
охорони здоров'я України. 

6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту 
оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу 
посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті. 

Крім того, перелік підстав за якими військовозобов'язані не підлягають 
призову на військову службу під час мобілізації визначено у статті л 
зазначеного Закону України. 

За ухилення від виконання військового обов'язку та порушення 
встановлених правил військового обліку громадян України 
військовозобов'язані і призовники притягуються до кримінальної та 
адміністративної відповідальності згідно із законом. 

Довідково. 
Стаття 336 ККУ "Ухилення від призову за мобілізацією " 
Ухилення від призову за мобілізацією - карається позбавленням волі на строк від двох 

до п 'яти років. 

Стаття 337 ККУ "Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів " 

1. Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, 
зробленого відповідним військовим комісаром, -

карається штрафом до п 'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців. 

2. Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевірочних) або спеціальних 
зборів - карається штрафом до семи десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або арештом на строк до шести місяців. 

Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про 
військовий обов'язок і військову службу 

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. 

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. 

Стаття 210-. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку тс 
мобілізацію 

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 


