
ДОВІДНИК 

кандидата в резервісти територіальної оборони 

1. Що таке війська територіальної оборони України? 

На сьогодні основа військ територіальної оборони – це 25 бригад ТрО в 

кожній з областей та м. Києві.  

Бригади підпорядковуються оперативним командуванням 

Сухопутних військ і є складовими ЗС України. 

Завдання ТрО визначені статтею 18 Законом України «Про оборону 

України». 

Бригада ТрО складається з 6 батальйонів та окремих рот.  

Чисельність бригади – понад 3 тис. осіб, батальйонів – близько 500. В 

складі бригади є постійний склад – понад 20 військовослужбовців. Решта – це 

резервісти, які уклали контракт з бригадою, та військовозобов’язані, що 

приписані до бригади військовими комісаріатами (ТЦК та СП).  

В бригаді є посади резервістів всіх категорій: офіцерські, сержантські, 

солдатські. 

На сьогодні загальна кількість резервістів всіх бригад ТрО складає до  

10 тис. осіб. Таким чином, ці бригади можна називати ще «паперовими».  

Але в них є місце для кожного, хто бажає бути готовим захистити себе, 

свою родину, місто і країну.  

Завдяки укомплектуванню бригад ТрО резервістами та їх завчасній 

підготовці терміни готовності можливо скоротити до 24 годин. Саме так є в 

Ізраїлі, Фінляндії, країнах Балтії тощо. 

2. Хто може стати резервістом ТрО? 

Майже кожен громадянин України, віком від 18 до 60 років (чоловіки та 

жінки). Вимоги до стану здоров’я менше, ніж у бойових бригадах. Навіть, якщо 

Ви не служили у війську, не стоїте на обліку у військовому комісаріаті (ТЦК та 

СП), не маєте ВОС (військово-облікової спеціальності) Ви маєте право стати 

резервістом ТрО. Нову корисну спеціальність, необхідні навички та знання Ви 

отримаєте вже під час навчання в підрозділі бригади.  

В місті Києві резервістом ТрО стають як мешканці столиці, так і 

громадяни, які працюють, або тимчасово проживають у місті Києві. Достатньо 

пред’явити відповідну довідку щодо роботи, або проживання. 

3. Чи може резервіст ОР-1 укласти контракт з бригадою ТрО? 

Так, може, це його право, як громадянина. Крім того, керівними 

документами ГШ ЗС України дозволено комплектувати резервістами ОР-1 до 

10% бригади, а це понад 300 осіб. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text
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Якщо ж у випадку початку активних бойових дій, резервіст бригади ТрО, 

яка залишиться в тилу, виявить бажання перевестися у обрану ним бойову 

частину, то це тільки заохочується.  

4. Як стати резервістом ТрО? 

6 кроків як стати резервістом ТрО розписані у відповідному буклеті. 

Звертаємо увагу, що офіцери бригади повинні надавати Вам допомогу, 

супроводжувати увесь час, поки Ви проходити процедури оформлення. Якщо все 

ж таки виникнуть якійсь складнощі,  просимо Вас звертатися на «Гарячу лінію» 

Територіальної оборони столиці - тел. 0636514446. 

5. Хто укладає контракт з резервістом? 

З резервістами всіх категорій укладає контракт командир військової 

частини. 

6. На який термін укладається контракт? 

З офіцерами, сержантами – на 5 років. З солдатами – на 3 роки. 

7. Що передбачає контракт в резерві? 

1. Проходження зборів. В ТрО це зазвичай 1 раз на 2-3 роки, по 10 діб. 

2. Проходження підготовки на добровільної основі у вихідні дні. Зазвичай 

1 раз на місяць. Але, це не є обов’язковим. Кожен може сам обирати 

інтенсивність підготовки: від декілька днів на рік – до щотижневих занять. 

Стрілецькі дні проводяться зазвичай раз на місяць. 

3. Резервіст зобов’язаний прибути у свою військову частину у разі 

оголошення мобілізації. При цьому, під час мобілізації призиватимешся тільки 

у свою військову частину, свій підрозділ. 

Крім того в контракті є розділ 6 – «Інші умови Контракту», у якому можна 

прописати усі додаткові угоди між резервістом та командиром. 

Резервіста не можна залучати до нарядів, робіт тощо. Тільки до підготовки 

та виконання завдань служби. 

8. Чи можна розірвати контракт? 

Підстави припинення контракту вказані у Положенні про проходження 

служби у військовому резерві Збройних Сил України. Серед них є і «за згодою 

сторін». Таким чином резервіст за необхідності (виїзд в іншу місцевість, за 

кордон, зміна сімейних обставин тощо) може розірвати контракт.  

 

 

 

https://www.facebook.com/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2-107744118040534/photos/pcb.119972946817651/123401859808093
https://www.facebook.com/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2-107744118040534/photos/pcb.119972946817651/119972920150987/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/618/2012#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/618/2012#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/618/2012#Text
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9. Чи може резервіст сам обрати підрозділ, в якому він бажає 

проходити службу? 

Так, громадянин оформляється на службу в резерві за містом прописки, 

обліку у військовому комісаріаті (ТЦК та СП). Але потім укладає контракт вже з 

обраним ним батальйоном, навіть в іншому районі міста. 

10. Чи можуть сформувати окремий взвод, роту члени громадської 

організації тощо? 

Так, така практика була під час мобілізації 2014-2015 рр. Якщо в 

організації є і офіцери, і сержанти, солдати, вони можуть укомплектувати посади 

всього підрозділу, що відповідає їх чисельності. 

11. Чи можуть призвати резервіста ТрО без оголошення мобілізації? 

Ні, не можуть. Без оголошення мобілізації можуть призвати резервістів 

ОР-1, а резервісти ТрО відносяться до ОР-2. 

12. Чи може резервіст зробити кар’єру в резерві? 

Так, резервіст може освоїти нову спеціальність, отримати чергові 

сержантські, офіцерські звання. 

13. Хто може приймати участь у проведенні занять, контролювати 

якість їх проведення? 

В кожному батальйоні, бригаді ТрО створюється Рада резервістів, як 

колективно-дорадчий орган, що обирається самими резервістами та має право 

контролювати якість підготовки, надавати допомогу командирам у проведенні 

занять. 

Крім того, кожен резервіст, який має відповідний досвід, може залучатися 

до занять в якості інструктора. 

14. Яке фінансове забезпечення резервістам? 

Під час зборів за резервістом зберігається робоче місто та середній 

заробіток, проводяться відповідні фінансові виплати як в ході зборів, та й в кінці 

року. 

Заняття у вихідні дні проводяться у добровільному порядку. В той же час, 

проєктом фінансової програми КМДА «Захисник Києва» на 2022-24 роки 

передбачено: виплати резервістам винагороди за участь у заняттях – 10 тис. грн 

за 3 роки, безкоштовне перевезення резервістів до місць занять та інші 

мотиваційні заходи. 
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Фінансові виплати в ході зборів. 

 Резервістам ЗСУ за залучення на зборові заходи сплачують добові, 

грошову виплату, залежну від військового звання, одноразове грошове 

заохочення (для тих, хто виконав програму підготовки й не вчинив 

правопорушень) і середній заробіток тим, хто працює на підприємствах, в 

установах чи організаціях. Безробітним резервістам теж передбачені виплати 

на час зборів — у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Станом на 1 січня 2021-го розмір прожиткового мінімуму, встановленого 

для працездатних осіб, становить 2270 гривень (у 2020 — 2102 гривні). 

У 2021 році збільшиться розмір грошової виплати резервістам за час 

виконання ними обов’язків служби у військовому резерві 

Виплату проводить військова частина відразу після закінчення зборів. Її 

розмір залежить від військового звання (відповідного коефіцієнта, визначеного 

в постанові КМУ від 23 листопада 2006 р. № 1644) та прожиткового мінімуму, 

встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року. 

Грошову виплату з розрахунку до двох прожиткових мінімумів (від 3405 

до 4540 грн) на місяць проводять у військовій частині відразу після закінчення 

зборів: 

- вищому офіцерському складу 4540 грн; 

- старшому офіцерському складу 4313 грн; 

- молодшому офіцерському складу 4086 грн; 

- вищому та старшому сержантському та старшинському складу 3859 

грн; 

- молодшому сержантському та старшинському складу 3632 грн; 

- рядовому складу 3405 грн. 

Розмір добових у 2021-му залишився на торішньому рівні. Виплату 

здійснюють військові частини, де військовозобов’язані й резервісти проходять 

збори. Щодо проїзду, його вартість компенсують у військкоматі. 

За кожний день перебування на зборах, враховуючи час перебування в 

дорозі від військкомату до місця проведення зборів і назад, виплачують добові, 

що розраховують у відсотках від 60 грн на добу): 

- вищому офіцерському складу 30 грн; 

- старшому офіцерському складу 24 грн; 

- молодшому офіцерському складу 21 грн; 

- вищому та старшому сержантському та старшинському складу 21 грн; 

- молодшому сержантському та старшинському складу 18 грн; 

- рядовому складу 12 грн. 

- Одноразове грошове заохочення від 1600 до 3100 гривень, якщо резервіст 

виконав програму 

Сума виплати залежить від військового звання резервіста. Отримують її 

резервісти, які виконали програму й не вчинили правопорушень, пов’язаних з 

проходженням військової служби у військовому резерві. 
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Якщо прослужили у військовому резерві ЗСУ неповний календарний рік, 

заохочення виплачують пропорційно прослуженому часу з розрахунку 1/12 

річного розміру заохочення за кожний повний календарний місяць служби. 

На рік розмір одноразового грошового заохочення становить: 

- вищому офіцерському складу 3100 грн; 

- старшому офіцерському складу 2800 грн; 

- молодшому офіцерському складу 2500 грн; 

- вищому та старшому сержантському та старшинському складу 2200 

грн; 

- молодшому сержантському та старшинському складу 1900 грн; 

- рядовому складу 1600 грн. 

Середній заробіток — для тих, хто працює, а для безробітних — 

прожитковий мінімум 

Середній заробіток резервістам і військовозобов’язаним спочатку 

сплачують керівники підприємств, установ та організацій, в яких працюють 

особи, призвані на збори. Згодом ці витрати компенсують роботодавцям через 

військкомати за рахунок грошей, передбачених у держбюджеті на утримання 

Міноборони. Проте роботодавець має подати документи про відповідні розміри 

середньомісячної зарплати працівників-резервістів, а також відповідні 

розрахункові рахунки, на які треба перераховувати кошти. 

Виплата особам проводиться у два етапи за місцем роботи напередодні 

навчальних зборів і після їхнього закінчення. 

З 1 січня 2021-го мінімальна заробітна плата становить 6 тисяч гривень. 

Проте виплачують середній заробіток, що може бути набагато більшим за 

мінімальний. 

Безробітним резервістам і військовозобов’язаним виплачують грошове 

забезпечення з розрахунку кількості днів залучення до навчальних зборів (з 

урахуванням часу проїзду до місця їхнього проведення й назад) і розміру 

прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 

календарного року (2270,00 грн). Наприклад, якщо особа залучена до 15-денних 

зборів і два дні витратила на дорогу, то отримає 1286 гривень. 

Із нарахованих сум (крім добових), утримують ставки податку на доходи 

фізичних осіб (18 %) і військовий збір (1,5 %). 

У загальному підсумку в 2021 році сума виплат резервістам за місяць 

підготовки становитиме: 

непрацюючим – від 6216 (рядовий склад) до 8878 грн (вищий офіцерський 

склад); 

працюючим – від 9219 (рядовий склад) до 11880 грн (вищий офіцерський 

склад). 

Військовозобов'язані за місяць отримуватимуть від 2187 грн до 5730 грн. 

 

 


