
 

К О Н С Т И Т У Ц І Я  У К Р А Ї Н И  

В И Т Я Г  
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності 

України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є 

найважливішими функціями держави, справою всього Українського 

народу. 

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності 

і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. 

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону 

України покладаються на відповідні військові формування та 

правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких 

визначаються законом. 

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не 

можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з 

метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи 

перешкоджання їх діяльності. 

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які 

перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших 

військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. 

На території України забороняється створення і функціонування 

будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. 

На території України не допускається розташування іноземних 

військових баз. 

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної 

цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком 

громадян України. 

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

Витяг 

Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу, 

військову службу за призовом осіб офіцерського складу 

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову 

службу за призовом осіб офіцерського складу - 

карається обмеженням волі на строк до трьох років. 

{Стаття 335 в редакції Закону № 116-VIII від 15.01.2015} 

Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією 

Ухилення від призову за мобілізацією - 

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 

Стаття 336-
1
. Ухилення від проходження служби цивільного 

захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації 

Ухилення від проходження служби цивільного захисту в 

особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення 

цільової мобілізації - 

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. 

{Кодекс доповнено статтею 336-
1
 згідно із Законом № 186-VIII від 

12.02.2015} 

Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних 

зборів 

1. Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після 

попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, 

або арештом на строк до шести місяців. 

2. Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи 

перевірних) або спеціальних зборів - 

карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 
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