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Про виконання заходів проведення часткової 

мобілізації 

 

 

Указом Президента України від 14.01.15 № 15/2015 в державі оголошена часткова мобілізація. 

З метою своєчасного та якісного виконання завдань щодо поставки мобілізаційних ресурсів для 

забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань 

НАКАЗУЮ: 

1. Всім офіцерам, прапорщикам, мічманам, сержантам, солдатам та матросам запасу, що мешкають 

постійно на території Рівненської області, при отримані персональної повістки із військового комісаріату, 

прибути в визначений строк на пункти збору вказані в повістках. 

2. Офіцерам, прапорщикам, мічманам, сержантам, солдатам та матросам запасу, що не мають на руках 

мобілізаційних розпоряджень і які не отримали повісток із військового комісаріату виїзд за межі міста і 

району, області з дозволу військових комісарів районних (міського) військових комісаріатів.  

В разі зміни сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця 

роботи і посади особисто в семиденний строк повідомляти про це військовий комісаріат по місцю 

перебування на військовому обліку. 

3. Офіцерам, прапорщикам, мічманам, сержантам, солдатам та матросам запасу, які будуть прибувати 

відповідно до пункту один цього наказу по мобілізації зобов’язані мати з собою документи та особисті 

речі вказані в персональних повістках. 

4. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності увільнити працівників, 

які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період зі збереженням на 

протязі одного року місця роботи, посади і середнього заробітку (стаття 119 Кодексу законів про працю 

України, зі змінами) та забезпечити їх явку в строки та пункти збору вказані в персональних повістках. 

5. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності поставити заправлену 

та справну техніку національної економіки України в строки і в пункти збору вказані в часткових нарядах 

військового комісаріату. 

6. Громадяни України, які не прибудуть по мобілізації в строки і пункти вказані в персональних повістках 

та керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, які не поставили техніку 

національної економіки України в строки і в пункти збору вказані в часткових нарядах, несуть 

відповідальність згідно чинного законодавства України. 

7. Наказ довести до всіх керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та 

військовозобов’язаних. 

 

 



ТВО військового комісара 

Рівненського обласного військового комісаріату 

полковник                                                                                                                      М.І.ТВЕРДОХЛІБ 
 


