
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цін 
статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти оо ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до трьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх І 
необережності 

Умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов'язаними і призовниками 
обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних 
дільниць), яке спричинило їх втрату, -

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною 
першою цієї статті або частиною першою статті 210 цього Кодексу, за яке особу вже 
було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Стаття 211-'. Неявка на виклику військовий комісаріат 

Неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки 
до призовної дільниці -

тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян. 

Особливості проведення чергової черги часткової мобілізації в Україні 

1. Призову на військову службу під час мобілізації підлягають: 
військовозобов'язані, які: 
є громадянами України; 
мають вік від 20 до 50 років; 
перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах; 
визнані військово-лікарськими комісіями придатними для проходження 

військової служби за станом здоров'я; 
проходили військову службу та отримали відповідні військово-облікові 

спеціальності; 
не проходили військової служби але відповідно до освіти або 

спеціальності отримали відповіді військово-облікові спеціальності; 
не мають права на відстрочку від призову на військову службу під час 

мобілізації. 
2. Пріоритет у призові громадян на військову службу під час мобілізації 

надавати наступним категоріям військовозобов'язаних: 
які проходили військову службу; 
добровільно висловили бажання проходити військову службу; 
під час призову тимчасово не працевлаштовані. 

3. Призову не підлягають військовозобов'язані, які мають право на 
відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України "Пре 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію": 


