
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС 

УКРАЇНИ – (2021р.) 
 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО В/ОБОВ’ЯЗОК І В/СЛУЖБУ 
 

Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову 

службу, військову службу за призовом осіб офіцерського 

складу - карається обмеженням волі на строк до трьох (3) 

років. 
 

Стаття 336. Ухилення від призову на військову службу під 

час мобілізації, на особливий період, на військову службу 

за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. 
Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на 

особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів 

в особливий період - 

- карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти (3-5) 

років; 
 

Стаття 337. Ухилення від військового обліку або 

навчальних (спеціальних) зборів 

 

1. Ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від 

військового обліку після попередження, зробленого відповідним 

керівником територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки, керівниками відповідних органів Служби безпеки України, 

відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, - 

 

- карається штрафом від трьохсот до п’ятисот (300-500 н.м.д.г) (5100-

8500грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 

роботами на строк до одного (1)  року. 

 

 

2. Ухилення військовозобов’язаного, резервіста від навчальних 

(спеціальних) зборів - 

- карається штрафом від п’ятисот до семисот (500-700 н.м.д.г) (8500-

11900грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 

роботами на строк до двох (2) років. 

 

 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page10?text=%F3%F5%E8%EB%E5%ED%ED%FF+%E2%B3%E4+%EF%F0%E8%E7%EE%E2%F3#w12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page10?text=%F3%F5%E8%EB%E5%ED%ED%FF+%E2%B3%E4+%EF%F0%E8%E7%EE%E2%F3#w2126
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page10?text=%F3%F5%E8%EB%E5%ED%ED%FF+%E2%B3%E4+%EF%F0%E8%E7%EE%E2%F3#w33


КОДЕКС  УКРАЇНИ  ПРО 

АДМІНІСТРАТИВНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ (2021р.)  

Стаття 210. Порушення призовниками 

військовозобов’язаними,  резервістами 

правил військового обліку 

Порушення призовниками, військовозобов’язаними, 

резервістами правил військового обліку  
- тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти (30-

50н.м.д.г.) (510-850грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

- Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною 

першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному 

стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період - 

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста (50-100 

н.м.д.г.) (850-1700грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 210-1. Порушення законодавства про 

оборону, мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію 

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію - 

- тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот 

(100-200 н.м.д.г.) (1700-3400грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот (200-300 н.м.д.г.) 

(3400-5100грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною 

першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному 

стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період - 

- тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до 

трьохсот (200-300 н.м.д.г.) (3400-5100грн.) неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб - від трьохсот до п’ятисот (300-500 

н.м.д.г.) (5100-8500грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Стаття 211. Зіпсуття військово-облікових 

документів чи втрата їх з необережності 
 

Зіпсуття або недбале зберігання призовниками, 

військовозобов’язаними і резервістами військово-облікових документів 

(посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, 

тимчасових посвідчень військовозобов’язаних), яке спричинило їх втрату,  



 

-- тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти 

(30-50 н.м.д.г.) (510-850грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

 Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених 

частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному 

стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період - 

 

- тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста (50-100 

н.м.д.г.) (850-1700грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; 

 

"Стаття 235. Територіальні центри 

комплектування та соціальної підтримки 

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки 

розглядають справи про такі адміністративні правопорушення:  

1) про порушення призовниками, військовозобов’язаними, 

резервістами правил військового обліку,  

2) про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію,  

3) про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з 

необережності (статті 210, 210-1, 211 (крім правопорушень, вчинених 

військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі Служби 

безпеки України або Служби зовнішньої розвідки України). 

 

Від імені територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки 

розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати 

адміністративні стягнення мають право керівники територіальних центрів 

комплектування та соціальної підтримки"; 
 


