
Якщо ти мужній, стань справжнім професіоналом!
Не дай ворогу можливості прийти в твою оселю!

Захисти майбутне своїх дітей!
Ставай на захист своєї родини!

Військова служба за контрактом - 
свідомий вибір кращих!

Усі хто бажає проходити військову службу за контрактом, 
звертайтесь до військових комісаріатів м.Києва

Розпочни свою кар'єру вже сьогодні!

Адреси та телефони військових комісаріатів міста Києва

Київський міський військовий комісаріат,  вул. Т.Шамрило, 19,  тел. 456-32-24, 456-44-58

Голосіївський РВК вул. Велика Васильківська, 104-б, тел. 364-71-55

Дарницький РВК вул. Бориспільська, 26-а,  тел. 566-50-93

Деснянський  РВК вул. Космонавта Волкова, 2-а тел. 518-41-80

Дніпровський РВК вул. Лебедєва, 14-а, тел. 220-23-22

Оболонський РВК вул. Л. Гавро, 16-а, тел. 464-78-02

Печерський РВК вул. Командарма Каменєва, 1, т. 285-03-50

Подільський РВК вул. Салютна, 4, т. 400-61-46 

Святошинський РВК вул. Оніскевича, 1, т. 424-10-24

Солом’янський РВК вул.  Іскрівська, 5-а, т. 241-13-25

Шевченківський РВК вул. Салютна, 4, т. 400-61-46

гарантія стабільного грошового забезпечення 
(оплати праці):
- рядовий склад  від 7000 грн.
- командир відділення  7500-8000 грн.
- головний старшина  8000-8600 грн.
- командир взводу  9000-9500 грн.
- командир роти  11500-12000 грн. 
додаткові грошові виплати та винагороди (допомога 
на оздоровлення, підйомна допомога, матеріальна 
допомога для вирішення соціальних питань тощо); 
вільний вибір місця та умов служби по всій території 
України; 
можливість отримання первинного 
офіцерського звання; 
безоплатна медична допомога військовослужбовцям 
та членам їх родин; 
можливість отримання заочної вищої освіти під час 
служби, в т.ч. за рахунок Міністерства оборони (після 
підписання другого контракту); 
щорічна відпустка від 30 днів, тривалість якої зростає 
зі збільшенням вислуги;

крім щомісячного грошового забезпечення при вибутті у 
відпустку виплачується допомога на оздоровлення в 
такому ж розмірі; 
додаткові відпустки (для навчання, творчі,  соціальні, інші 
згідно закону); 
право на отримання безкоштовного житла за рахунок 
держави; 
забезпечення безкоштовним медичним та 
санаторно-курортним лікуванням; 
забезпечення безкоштовним 
речовим майном; 
служба зараховується до загального страхового стажу, 
стажу державної служби; 
можливість укласти контракт на строк шість місяців (під 
час особливого періоду); 
при зміні місця проживання військовослужбовця на нове 
місце служби виплачується грошова допомога у розмірі 
100% місячного грошового забезпечення та 50% на 
кожного члена сім’ї грошової компенсації при виконанні 
задач в польових (екстремальних) умовах служби; 
інші соціальні гарантії встановлені законами.

Переваги та перспективи військової служби за контрактом
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  громадяни  віком від 18 до 40 років, які визнані військово-лікарськими комісіями 
придатними за станом здоров’я до проходження військової служби і мають відповідну 

фізичну підготовку, та жінки, які придатні за станом здоров’я до проходження військової 
служби в мирний час та відповідають вимогам проходження військової служби.

Вступай на військову службу за контрактом до Збройних Сил України!

На військову службу за  контрактом  приймаються

Є така робота – захищати батьківщину.


