
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 

Начальника 
Шепетівського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки 

(з адміністративно-господарської діяльності) 

 

 

14.12.2022 м. Шепетівка № 358 

 

 

Про приписку громадян 2006 року народження до призовної дільниці 

Шепетівського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки, відділів Шепетівського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки 

 

 

 Відповідно до статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і 

військову службу”, розділу ІІІ “Положення про підготовку і проведення 

призову громадян України на строкову військову службу та прийняття 

призовників на військову службу за контрактом”, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 №100), 

розпорядження голови Шепетівської районної військової адміністрації від 08 

листопада 2022 року № 100/2022-р наказую: 

 

 1. Провести в січні-березні 2023 року в Шепетівському районі 

приписку громадян чоловічої статі 2006 року народження до призовних 

дільниць: 

 

 1.1. Шепетівського районного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки (м. Шепетівка) – зона відповідальності Шепетівська 

міська територіальна громада, Судилківська сільська територіальна громада, 

Ленковецька сільська територіальна громада, Грицівська селищна 

територіальна громада, Михайлюцька сільська територіальна громада. 

 

 1.2. Першого відділу Шепетівського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки (м. Славута) – зона відповідальності 

Славутська міська територіальна громада, Нетішинська міська територіальна 



громада, Берездівська сільська територіальна громада, Ганнопільська 

сільська територіальна громада, Улашанівська сільська територіальна 

громада, Крупецька сільська територіальна громада. 

 

 1.3. Другого відділу Шепетівського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки (м. Полонне) – зона 

відповідальності Полонська міська територіальна громада, Понінківська 

селищна територіальна громада. 

 

 1.4. Третього відділу Шепетівського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки (м. Ізяслав) – зона відповідальності 

Ізяславська міська територіальна громада, Плужненська сільська 

територіальна громада, Сахновецька сільська територіальна громада. 

 

 1.5. Четвертого відділу Шепетівського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки (смт. Білогір’я) – зона 

відповідальності Білогірська селищна територіальна громада, Ямпільська 

селищна територіальна громада. 

 

 2. Провести попередній відбір кандидатів для направлення у вищі 

військові навчальні заклади і вищі навчальні заклади, які мають військові 

навчальні підрозділи, для навчання за програмою підготовки осіб 

офіцерського складу, направлення призовників, придатних за медичними та 

іншими показниками для проходження підготовки з військово-технічних 

спеціальностей у навчальні заклади Товариства сприяння обороні України і 

професійно-технічні навчальні заклади. 

 

 3. Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народилися з 1 січня 

по 31 грудня 2006 року включно, які постійно або тимчасово проживають на 

території Шепетівського району також громадяни старших років 

народження, які не пройшли приписку раніше. 

 

 4. Громадяни, яким належить пройти приписку зобов’язані прибути до 

призовних дільниць за адресами; 

— м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 45. 

— м. Славута, вул. Миру, буд. 12. 

— м. Полонне, вул. Українська, буд. 87. 

— м. Ізяслав, вул. Онищука, буд. 3. 

— смт. Білогір’я, вул. Миру, буд. 1 д. 

 

 5. На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову 

службу” керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів 

зобов’язані звільнити громадян, яким необхідно пройти приписку до 

призовних дільниць на час, необхідний для проходження приписки і 

забезпечити їх своєчасну явку на призовну дільницю Шепетівського 



районного міського територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки. 

 

 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 6. Наказ довести до особового складу Шепетівського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відділів 

Шепетівського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки, голів міських, сільських та селищних рад, керівників 

підприємств, установ та організацій, навчальних закладів, які розміщенні на 

території Шепетівського району. 

 

 

 

Начальник Шепетівського районного територіального  

центру комплектування та соціальної підтримки 

полковник                                                                                         Сергій ЦАРУК  

 


