БЛОК №1
МОБІЛІЗАЦІЯ ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ
ЧЕТВЕРТА ХВИЛЯ МОБІЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Відповідно до закону № 113-VIII "Про часткову мобілізацію", що набрав
чинності з 20 січня 2015 року (з моменту його опублікування у парламентській
газеті "Урядовий Кур’єр"), в Україні розпочалася четверта хвиля мобілізації.
Мобілізація триватиме 210 діб і проходитиме у три черги. Цей захід є
необхідним задля підтримання бойової готовності Збройних Сил України та інших
військових формувань України, особливо беручи до уваги продовження
протистояння на сході країни, де триває АТО.
Патріоти України мають стати на захист Вітчизни, аби припинити ворожу
агресію на території Донецької та Луганської областей, і не допустити
розповсюдження антиукраїнського сепаратистського руху у інших регіонах країни.
МОБІЛІЗАЦІЯ. ПРАВА УЧАСНИКІВ
• Право на отримання грошового забезпечення, у тому числі на отримання
надбавки за виконання особливо важливих завдань, на отримання одноразової
грошової допомоги, яка виплачується на день демобілізації;
• Надання учасникам АТО статусу учасника бойових дій;
• Право на збереження місця роботи, посади, середнього заробітку, розміру
пенсій;
• Право на позачергові військові звання незалежно від займаної посади та
строків служби;
• Право на безоплатне медичне обслуговування;
• Право на відпустку, у тому числі академічну;
• Отримання знижки у 75% на оплату квартирної плати та вартості комунальних
послуг;
• Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту;
• Першочергове забезпечення житловою площею, відведення земельних
ділянок, позики на будівництво;
• Переважне право на укладення контракту на проходження військової служби;
• Право на звільнення з військової служби під час проведення мобілізації;
• Право на виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті)
військовослужбовця або втрати працездатності. Допомога на поховання у розмірі
500 грн.;
• Право на звільнення від штрафних санкцій, пені. Проценти за користування
кредитом не нараховуються.
• Гарантії соціального захисту членам сімей військовослужбовців.
ПАМ’ЯТАЙТЕ, ЩО ЗА УМИСНЕ УХИЛЕННЯ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДБАЧЕНА
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
(ст.336 КК України – від 2 до 5 років), за умисне ухилення від проходження
навчальних зборів, (ст.337 КК України – від штрафу в 1200 грн. до 6 місяців
арешту). В обох випадках склад порушення буде мати місце при наявності врученої
під розпис повістки і подальшої неявки військовозобов’язаного громадянина.
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БЛОК №2
МОБІЛІЗАЦІЯ ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ. ЩО З СОБОЮ БРАТИ?
ОДЯГ
Куртка, штани, майки, труси (х/б), шкарпетки, рукавиці, шкіряний ремінь, тепла
білизна, зручне взуття (2 пари);
АПТЕЧКА
Антибіотики, анальгін, кровоспинні засоби, нафтизин, вата, бинт, йод, джгут
гумовий, активоване вугілля, “Рятувальник”, лейкопластир, прокладки жіночі тонкі,
сироватка від укусу гадюк. Пам’ятайте, що предмети з цього переліку можуть
врятувати ваше здоров’я та життя!;
ТУАЛЕТНІ РЕЧІ
Зубна паста, щітка 2 шт., мило, рушник, бритва, антибактерицидний спрей,
крем від сонця, засіб від комарів, серветки сухі та вологі;
ЇЖА
Консерви "каша з м’ясом"(3-4 б.), вода, сіль, цукор, кава, чай (у пакетах),
темний шоколад;
ЕКІПІРУВАННЯ
Годинник, ліхтарик, батарейки, ніж (складний чи великий), ложка, кружка,
окуляри полізахисні, рюкзак, каремат, спальник, телефон, зарядний пристрій,
бандана, бавовняна тканина, нитки, голка, запальничка;
НЕ БРАТИ:
продукти, що швидко псуються: ковбасу, яйця, хліб тощо;
ДОКУМЕНТИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ВАШУ ОСОБУ, ОСОБИСТІ
ФОТОГРАФІЇ ЗАВЖДИ ТРИМАЙТЕ ПРИ СОБІ!
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БЛОК №3
МОБІЛІЗАЦІЯ ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ. ПРАВО НА ЗВІЛЬНЕННЯ
Відповідно до ч.8 ст.26 Закону України "Про військовий обов’язок та військову
службу" право на звільнення від мобілізації можливе у наступних випадках:
• Військовозобов'язані жінки, які мають дитину (дітей) віком до 16 років;
• За станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської
комісії;
• У зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили
(позбавлення, обмеження волі);
•У випадку службової невідповідності осіб рядового, сержантського і
старшинського (крім прапорщиків, старших прапорщиків, мічманів, старших
мічманів) складу у разі невиконання службових обов’язків;
• У зв’язку з проведенням організаційних заходів у порядку, визначеному
Генеральним штабом умови завершення виконання визначених завдань;

• Позбавлені військового звання в дисциплінарному порядку;
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ МОЖЛИВЕ ТАКОЖ ЧЕРЕЗ НАСТУПНІ
СІМЕЙНІ ОБСТАВИНИ АБО ІНШІ ПОВАЖНІ ПРИЧИНИ:
• Виховання дитини або кількох, не перебуваючи у шлюбі, які проживають без
батька (матері);
• Утримання повнолітньої дитини віком до 23 років, якщо та є інвалідом I чи II
групи, не перебуваючи у шлюбі;
• Необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною
(за наявності відповідного медичного висновку);
• Наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей;
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БЛОК №4
МОБІЛІЗАЦІЯ ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ. ЯК ОТРИМАТИ СТАТУС
УЧАСТНИКА АТО
Згідно із законом, учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці
(резервісти, військовозобов’язані) і працівники Збройних сил, Нацгвардії, СБУ,
Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, особи рядового і
офіцерського складу МВС, військовослужбовці МВС, Управління державної
охорони, Державної служби спецзв’язку і захисту інформації, інших утворених
згідно з законодавством військових формувань, які захищали незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України, які брали участь в
антитерористичній операції і забезпечення її проведення, а також працівники
підприємств, установ, організацій, які залучались до участі в антитерористичній
операції.
Щоб отримати статус учасника АТО необхідно звернутися до військкомату.
Військкомат повинен надати посвідчення на пільги для військовослужбовця.
Оформлення буде можливим тільки після закінчення усіх заходів АТО.
ПРИ СОБІ ТРЕБА МАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
• Паспорт
• Довідку з місця проживання
• Медичний документ
• Військовий квиток (з відміткою про перебування в зоні АТО)
• Наказ командира воїнської частини, засвідчений Гербовою печаткою. В наказі
повинно бути вказано, де саме знаходилась людина, в який період часу, які міри дій
(він або вона) виконувала і у якому статусі .
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БЛОК №5
ВИПЛАТИ ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ
ЗАКОНОДАВСТВОМ З 2014 РОКУ
Категорія
військовослужбовця
У разі загибелі (смерті)
офіцер (ком.батальйону)
контрактник (технік роти)
солдат строкової служби

Під час виконання
обов'язків служби.
Розмір допомоги (тис.
грн.)

Під час проходження
служби. Розмір допомоги
(тис. грн.)

453,9
313,8
114,7

500-кратний
609,0
прожитковий
мінімум на час
виплати (ПМ)
У разі інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва),
отриманого при виконанні обов'язків служби
офіцер (ком.батальйону)
102,1–124,8
250-кратний ПМ
304,5
контрактник (технік роти) 70,6–86,3
200-кратний ПМ
243,6
солдат строкової служби
23,3 – 46,6
150-кратний ПМ
182,7
У разі інвалідності внаслідок захворювання, пов'язаною з проходженням
служби
офіцер (ком.батальйону)
75,7– 102,1
120-кратний
146,2
ПМ
контрактник (технік роти)
52,3– 70,6
90-кратний ПМ 109,6
солдат строкової служби
23,3– 46,6
70-кратний ПМ 85,3
З 2014 РОКУ РОЗМІР ДОПОМОГИ НЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ГРОШОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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БЛОК №6
ЩОДО ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК УЧАСНИКАМИ АТО У
ПРИВАТНУ ВЛАСНІСТЬ
1. Загалом, право на безоплатне отримання у власність земельних ділянок
громадянами України встановлене ст. 14 Конституції України та регулюється
статтями 118,121 і 122 Земельного кодексу України.
Щодо учасників АТО, то відповідно до статті 12 (пункт 14) Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту учасникам бойових дій
надаються, серед інших, в тому числі, пільги щодо першочергового відведення
земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і
городництва.
Згідно з пунктом 19 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" учасниками бойових дій визнаються:
військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил
України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи
рядового та офіцерського складу, військовослужбовці, працівники Міністерства
внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо
в районах антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ,
організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній
операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством.
2. Земельні ділянки можуть бути надані військовослужбовцям у власність у
межах норм безоплатної приватизації, визначених статтею 121 Земельного кодексу
України, а саме у таких розмірах:
• для ведення садівництва - не більше 0,12 га;
• для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 га; •
• для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 га, в селищах - не більше 0,15
га, в містах - не більше 0,10 га;
• для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара.
3. На законодавчому рівні жодної прив’язки до місця реєстрації чи місця
проживання військовослужбовця при розгляді його звернення щодо отримання ним
у власність земельної ділянки в межах певного населеного пункту або території
немає, але, як правило, земельна ділянка виділяється в межах населеного пункту, де
вказана особа зареєстрована.
4. Не мають права на отримання безоплатно у приватну власність земельної
ділянки лише ті учасники АТО, які вже використали це право. Слід також звернути
увагу, що при отриманні у приватну власність земельної ділянки учасником АТО, не
втрачається також його право на поліпшення житлових умов (отримання квартири
за чергою) та на подальшу приватизацію отриманої в порядку черги квартири. Ці
питання регулюються ст. 40 Житлового кодексу Української РСР
5. З питань отримання безоплатно у власність земельних ділянок учасниками
АТО, бажаючим необхідно звертатись:
• щодо земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва – до
органів місцевого самоврядування за місцем знаходження земельної ділянки (міська
рада, селищна рада тощо);
• щодо земельних ділянок для дачного будівництва – до райдержадміністрацій
за місцем розташування земельної ділянки;
• щодо земельних ділянок для ведення садівництва та індивідуального
фермерського господарства – до відповідних територіальних органів
Держземагенства України;
6. Для початку розгляду питання щодо надання учаснику АТО безоплатно у
власність земельної ділянки, ним до відповідного органу необхідно подати наступні
документи:

• копію паспорту та індивідуального податкового номеру особи;
• документ, що підтверджує його участь у АТО;
• клопотання про виділення йому земельної ділянки із зазначенням її місця
розташування.
В окремих випадках до заяви можна додати графічні матеріали із зазначенням
місця розташування ділянки. Якщо особа бажає отримати земельну ділянку для
ведення фермерського господарства – крім згаданих вище документів необхідно
також подати документи, що підтверджують досвід роботи у сільському
господарстві або наявність освіти, здобутої у аграрному навчальному закладі.
7. Після отримання необхідного пакету документів відповідний орган протягом
строку не більше одного місяця розглядає клопотання і надає дозвіл або відмову на
розробку проекту землеустрою. Розробка проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки здійснюється за замовленням громадян суб’єктами
господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у
строки, що обумовлюються угодою сторін.
Після розробки проект землеустрою узгоджується з місцевим управлінням
земельних ресурсів (за місцезнаходженням ділянки). Погоджений проект
землеустрою надсилається відповідному органу виконавчої влади або місцевого
самоврядування (якому до цього направлявся пакет документів для отримання
ділянки), який протягом строку не більше ніж 2 тижні з дня отримання проекту (а
якщо необхідно провести обов’язкову землевпорядну експертизу – після отримання
позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення щодо затвердження
проекту землеустрою і передання земельної ділянки у власність.
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