
 Зверніться на «Гарячу лінію» Територіального резерву міста Києва. 
 тел. 0636514446 , там вам поставлять декілька питань. За результатами

ваших відповідей вас буде спрямовано до одного з командирів батальйонів
бригади територіальної оборони міста Києва.

 

  Пройдіть співбесіду з командиром батальйону
  За результатами співбесіди командир батальйону приймає рішення щодо

укладання контракту, визначає посаду, на яку вас доцільно призначити.
При позитивному результаті співбесіди вам буде надано документи для

проходження військово-лікарської комісії.
 
 

 
 

 Пройдіть військово-лікарську комісію
  Кандидат в резервісти проходить медичну комісію у супроводженні

офіцера броигади територіальної оборони, який пояснить вам усі етапи та
особливості. 

 
 

 

 
 

 Отримайте довідку про несудимість
  Довідка про несудимість надається посадовій особі бригади при

підписанні контракту про службу у військовому резерві.
 
 

 Надайте необхідні документи до підрозділу бригади ТрО , з якою ви плануєте
укласти контракт
• заява про бажання добровільно вступити на службу у територіальному
резерві;
• копії усіх сторінок паспорта громадянина України 
• копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей(якщо є);
• характеристика з місця роботи, навчання (для працюючих або тих хто
навчається);
• копії документів середню та вищу про освіту;
• кольорова фотокартка розміром 9x12 см;
• копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
• довідка військово-лікарської комісії щодо придатності за станом
здоров’я до проходження служби у територіальному резерві за обраною
спеціальністю.
Довідка про несудимість(отримується на сайті МВС в електронному вигляді,
друкується)

 
 
 

 
 Підпишіть контракт

Пройдіть успішно попередні 5 кроків та підпишіть контракт!
 
 

Як стати резервістом?
 



Що таке територіальна
оборона?

 
 
 

 
 
 

 

Два контракти служби в територіальному
резерві в підрозділах ТрО м. Києва
заміняють строкову службу;
Можуть стати чоловіки та жінки віком від
18 до 60 років;
Служба в межах свого міста (району) навіть
під час воєнного стану;
Менш жорсткі вимоги до фізичного стану
кандидатів, є багато нестройових
спеціальностей до яких на добровільних
засадах залучаються навіть особи з
інвалідністю;
Можливість проходження ознайомчих
занять до укладення контракту
територіального резерву;
Можливість самостійно обрати підрозділ
та спеціальність при укладанні контракту;
Безоплатне забезпечення одностроєм на
період контракту;
Додаткові заняття територіального резерву
проводяться в зручний час та безоплатно;
 Отримання знань та навичок першої
медичної допомоги, тактичної та вогневої
підготовки;
Можливість легально користуватися на
заняттях особистою зброєю;
Відсутність таких складових строкової
служби як наряди, госпроботи, стройова
підготовка тощо;
Можливість розторгнення контракту в
будь-який час за згодою сторін.

 

 

Переваги служби в 
териториальному резерві: 

 
охорони та захисту державного кордону;
забезпечення умов для надійного
функціонування органів державної влади,
органів військового управління,
стратегічного (оперативного) розгортання
військ (сил);
охорони та оборони важливих об'єктів і
комунікацій;
боротьби з диверсійно-розвідувальними
силами, іншими озброєними
формуваннями агресора та
антидержавними незаконно утвореними
озброєними формуваннями;
підтримання правового режиму воєнного
стану. 

  Територіальна оборона України здійснюється
в особливий період із завданнями:

Територіальний резерв включає резервістів,
які у добровільному порядку уклали контракт
на проходження служби у військовому
резерві, та військовозобов’язаних,
призначених для комплектування військових
частин, підрозділів територіальної оборони. 

 

 

 
 

- участь в планових навчальних зборах
терміном до 10 діб кожні 2 роки;

 
- додаткові зайняття та навчання, які
проводяться у вихідні дні або в поза

робочий час раз на тиждень на
добровільних засадах.

 

 

Служба в територіальному
резерві у мирний час

включає:

 


