
Інфармацыя для прызыўніка.  

 

Штогод Штогод у ваенным камісарыяце Шчучынскага раёна праводзяцца 

мерапрыемствы па прызыве грамадзян на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве.  

Прызыў грамадзян на ваенную службу, службу ў рэзерве рэгламентуецца Законам 

Рэспублікі Беларусь (далей – Закона) ад 5 лістапада 1992 г. № 1914 "Аб вайсковым 

абавязку і вайсковай службе" ў рэдакцыі Закона Рэспублікі Беларусь ад 01 студзеня 2017 

г. № 19-З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь 18.01.2017, 2/2457), 

артыкул 30 якой абвяшчае: прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве 

падлягаюць грамадзяне мужчынскага полу ва ўзросце ад 18 да 27 гадоў, якія складаюцца 

або абавязаныя стаяць на воінскім уліку і не знаходзяцца ў запасе. На ваенную службу, 

службу ў рэзерве не прызываюцца грамадзяне, якія ў соответствиии з гэтым Законам 

вызваленыя ад прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве або маюць права на 

адтэрміноўку ад прызыву. 

 

Артыкул 31. Грамадзяне, якія вызваляюцца ад прызыву на ваенную службу, 

службу ў рэзерве або не падлягаюць прызыву на ваенную службу, службу ў 

рэзерве 

 
Ад прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве вызваляюцца грамадзяне: 

прызнаныя па стане здароўя непрыдатнымі да ваеннай службы з выключэннем з 

воінскага ўліку; 

бацькі, маці, родныя браты ці сёстры якіх, з'яўляючыся ваеннаслужачымі, асобамі 

начальніцкага і радавога складу органаў унутраных спраў, Следчага камітэта Рэспублікі 

Беларусь, Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь, органаў 

фінансавых расследаванняў, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях, 

загінулі ці памерлі або сталі інвалідамі I або II групы ў выніку калецтва (ранення, траўмы, 

кантузіі), захворвання, атрыманых пры выкананні абавязкаў ваеннай службы (службовых 

абавязкаў), а таксама з ліку дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. 

Грамадзяне, якія маюць права на вызваленне ад прызыву па гэтай падставе, могуць быць 

прызваны на ваенную службу, службу ў рэзерве па іх жаданню; 

якія маюць трох і больш дзяцей; 

якія прайшлі ваенную службу ці іншым чынам выканалі воінскі абавязак у іншай 

дзяржаве. 

Прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве не падлягаюць грамадзяне: 

якія адбылі пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі ў папраўчых установах; 

якія маюць судзімасць; 

у дачыненні да якіх судом прыменены прымусовыя меры бяспекі і лячэння, - на 

працягу тэрміну прымянення гэтых мер; 

у дачыненні да якіх ажыццяўляецца крымінальны пераслед або крымінальная 

справа перададзена пракурору для накіравання ў суд або ажыццяўляецца судовая 

вытворчасць. 

 

Артыкул 32. Адтэрміноўка ад прызыву грамадзян на  тэрміновую ваенную 

службу, службу ў рэзерве 

 

Адтэрміноўка ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве 

прадастаўляецца грамадзянам: 

па стане здароўя; 

для працягу адукацыі; 

па сямейнаму становішчу; 

для атрымання ваенна-тэхнічных спецыяльнасцяў; 



у сувязі з ажыццяўленнем дэпутацкіх паўнамоцтваў; 

на падставе ўказаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 

 

Адтэрміноўка ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве па стане 

здароўя прадастаўляецца грамадзянам, прызнаным ва ўстаноўленым парадку часова 

непрыдатнымі да ваеннай службы, службы ў рэзерве па стане здароўя, на тэрмін да аднаго 

года. 

Адтэрміноўка ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве для 

працягу адукацыі прадастаўляецца: 

навучэнцам, якія атрымліваюць агульную сярэднюю, прафесійна-тэхнічную 

адукацыю, - на перыяд навучання; 

навучэнцам, якія атрымліваюць сярэднюю спецыяльную адукацыю ў вочнай форме 

атрымання адукацыі, студэнтам, якія атрымліваюць вышэйшую адукацыю I ступені ў 

вочнай форме атрымання адукацыі, - на перыяд навучання; 

студэнтам, якія атрымліваюць вышэйшую адукацыю II ступені, аспірантам 

(адъюнктам), дактарантам - на перыяд навучання; 

грамадзянам, якія навучаюцца ў дзённай форме атрымання адукацыі на факультэтах 

давузаўскай падрыхтоўкі, падрыхтоўчых аддзяленнях, падрыхтоўчых курсах устаноў 

вышэйшай адукацыі, - адзін раз на перыяд навучання і для ўдзелу ў конкурсе для 

атрымання вышэйшай адукацыі ў год заканчэння навучання; 

грамадзянам, рэкамендаваных для навучання на II ступені вышэйшай адукацыі, - у 

год атрымання вышэйшай адукацыі I ступені; 

грамадзянам, якія паступаюць у аспірантуру (ад'юнктуру), дактарантуру ўпершыню - 

у год паступлення; 

грамадзянам, якія атрымалі агульную сярэднюю, прафесійна-тэхнічную і сярэднюю 

спецыяльную адукацыю, - да 1 верасня года, у якім атрымана адпаведную адукацыю; 

грамадзянам, якія навучаюцца ва ўстановах адукацыі ў вочнай форме атрымання 

адукацыі за мяжой, - на перыяд навучання. 

Грамадзянам, адлічаным з устаноў адукацыі (арганізацый, якія рэалізуюць 

адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі) па ініцыятыве ўстаноў адукацыі 

(арганізацый, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі), у тым 

ліку тым, якія знаходзяцца за мяжой, адтэрміноўка ад прызыву на тэрміновую ваенную 

службу, службу ў рэзерве для працягу адукацыі паўторна не прадастаўляецца. 

 

Адтэрміноўка ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве па 

сямейным стане прадастаўляецца грамадзянам, якія маюць: 

непрацаздольных бацькоў або іншых членаў сям'і, якія маюць патрэбу па стану 

здароўя ў адпаведнасці з заключэннем урачэбна-кансультацыйнай (медыка-

рэабілітацыйнай экспертнай) камісіі ў пастаянным староннім сыходзе і не знаходзяцца на 

поўным дзяржаўным забеспячэнні, - пры адсутнасці іншых працаздольных асоб, якія 

пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, абавязаных у адпаведнасці з 

заканадаўствам Рэспублікі Беларусь утрымліваць указаных членаў сям'і і клапаціцца пра 

іх незалежна ад таго, пражываюць яны разам з імі ці асобна, альбо пры наяўнасці такіх 

асоб, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве, альтэрнатыўную 

службу; 

жонку падчас цяжарнасці, пры наяўнасці якія пацвярджаюць дакументаў; 

жонку і дзіця ва ўзросце да трох гадоў; 

жонку - інваліда I ці II групы; 

дзіцяці-інваліда; 

дзіцяці, воспитывающегося без маці; 

двух дзяцей; 



маці (бацькі), не якая складаецца (не які складаецца) у зарэгістраваным шлюбе і не 

мае (не мае) іншых працаздольных дзяцей, якая (які) мае адно дзіця ва ўзросце да трох 

гадоў, або дваіх і больш дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў, або дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 

гадоў, або дзіця старэй 18 гадоў, якое з'яўляецца інвалідам I або II групы, або маці з 

тэрмінам цяжарнасці 28 тыдняў і больш, якая не знаходзіцца ў зарэгістраваным шлюбе і 

не мае іншых працаздольных дзяцей; 

аднаго і больш родных братоў і сясцёр ва ўзросце да 18 гадоў або старэйшых за 18 

гадоў, калі яны атрымліваюць агульную сярэднюю, прафесійна-тэхнічную, сярэднюю 

спецыяльную адукацыю або з'яўляюцца інвалідамі I ці II групы, - пры адсутнасці іншых 

асоб, якія маглі б узяць іх на ўтрыманне. 

Непрацаздольнымі бацькамі лічацца бацька старэй за 60 гадоў і маці старэйшыя за 

55 гадоў, бацька і маці - інваліды I або II групы незалежна ад узросту. У выпадку, калі 

прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве падлягаюць два сыны 

адначасова, па жаданні бацькоў або асоб, якія іх замяняюць, адтэрміноўка ад прызыву 

прадастаўляецца аднаму з іх. 

 

Адтэрміноўка ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве для 

атрымання ваенна-тэхнічных спецыяльнасцяў прадастаўляецца грамадзянам, якія 

навучаюцца ў адпаведных арганізацыях па накіраваннях ваенных камісарыятаў 

(адасобленых падраздзяленняў), на перыяд навучання. 

 

Адтэрміноўка ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве ў сувязі 

з ажыццяўленнем грамадзянамі дэпутацкіх паўнамоцтваў прадастаўляецца ім на тэрмін іх 

паўнамоцтваў. 

 

На грамадзян, якія залічаны ў запас з прысваеннем воінскага звання афіцэра, 

распаўсюджваецца адтэрміноўка ад прызыву на ваенную службу па падставах, 

прадугледжаных часткай другой, абзацамі шостым і сёмым часткі трэцяй, абзацамі другім, 

пятым і сёмым часткі пятай і часткай восьмай гэтага артыкула. 

Грамадзяне, якія не знаходзяцца ў запасе, страцілі падставы, па якіх яны атрымалі 

адтэрміноўку ад прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве, а таксама 

якія не маюць права на гэтую адтэрміноўку або падставаў для вызвалення ад прызыву, 

прадугледжаных артыкулам 31 гэтага Закона, не прызваныя раней на тэрміновую ваенную 

службу, службу ў рэзерве, прызываюцца ў парадку, устаноўленым гэтым Законам. 

Грамадзяне, якія маюць права на адтэрміноўку ад прызыву на тэрміновую ваенную 

службу, службу ў рэзерве, могуць быць прызваны на тэрміновую ваенную службу, службу 

ў рэзерве па іх пісьмовай заяве. 

З грамадзянамі, якім прадастаўлена адтэрміноўка ад прызыву на тэрміновую 

ваенную службу, службу ў рэзерве (за выключэннем грамадзян, якім прадастаўлена 

адтэрміноўка па стане здароўя), могуць праводзіцца мерапрыемствы па медыцынскім 

аглядзе, медыцынскаму абследаванню да заканчэння тэрміну адтэрміноўкі ад прызыву. 

 

Хацелася б звярнуць увагу прызыўнікоў і іх бацькоў пры выбары навучальнай 

установы, што якая прадстаўляецца адтэрміноўка для навучання прадастаўляецца 

толькі адзін раз. Напрыклад: прызыўнік, які паступіў у навучальную ўстанову, адлічаны 

за непасьпяховасьць і працягнуў навучанне ў іншым навучальнай установе страчвае права 

на адтэрміноўку для працягу адукацыі і паляжыць прызыву на ваенную службу. 

Грамадзяне, якія скончылі навучанне ва ўстановах адукацыі, і не паступілі (не якія 

працягвалі навучанне) да 1 верасня бягучага года, а таксама якія навучаюцца на завочнай 

форме навучання, падлягаюць прызыву на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве. 

 



Артыкул 34. Арганізацыя прызыву грамадзян на ваенную службу, службу ў 

рэзерве 

 

Прызыў грамадзян на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве ўключае 

наступныя мерапрыемствы: 

яўку на медыцынскі агляд, медыцынскае абследаванне; 

правядзенне медыцынскага агляду, медыцынскага абследавання; 

пасяджэнне прызыўной камісіі; 

яўку прызваных грамадзян у ваенны камісарыят (адасобленае падраздзяленне), на 

прызыўны (зборны) пункт для адпраўкі да месца тэрміновай ваеннай службы, службы ў 

рэзерве і знаходжанне ў ваенным камісарыяце (адасобленым падраздзяленні), на 

призывном (зборным) пункце да адпраўкі да месца тэрміновай ваеннай службы, службы ў 

рэзерве; 

адпраўкі прызваных грамадзян да месца тэрміновай ваеннай службы, службы ў 

рэзерве; 

яўку грамадзян, у дачыненні да якіх прынята рашэнне аб замене воінскай службы на 

альтэрнатыўную службу, у ваенны камісарыят (адасобленае падраздзяленне), на 

прызыўны (зборны) пункт для атрымання накіравання ў орган па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне па месцы жыхарства і знаходжанне ў ваенным камісарыяце 

(адасобленым падраздзяленні), на призывном (зборным) пункце да атрымання накіравання 

ў орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне па месцы жыхарства. 

 

Прызыў грамадзян на тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве арганізуе 

кіраўнік мясцовага выканаўчага і распарадчага органа сумесна з ваенным камісарам 

(кіраўніком адасобленага падраздзялення). Прызыў грамадзян на тэрміновую ваенную 

службу, службу ў рэзерве праводзіць прызыўная камісія. 

Прызыў на ваенную службу грамадзян, якія залічаны ў запас з прысваеннем 

воінскага звання афіцэра, уключае наступныя мерапрыемствы: 

яўку на медыцынскі агляд, медыцынскае абследаванне і да ваеннаму камісару для 

прыняцця рашэння аб прызыве на ваенную службу; 

правядзенне медыцынскага агляду, медыцынскага абследавання; 

яўку ў ваенны камісарыят (адасобленае падраздзяленне) і атрыманне прадпісанні для 

убыцця да месца ваеннай службы. 

Прызыў на ваенную службу грамадзян, указаных у частцы трэцяй гэтага артыкула, 

арганізуе і праводзіць ваенны камісар. 

Парадак прызыву грамадзян на ваенную службу, службу ў рэзерве ўстанаўліваецца 

гэтым Законам і іншымі актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь. 

 

Артыкул 38. Медыцынскі агляд і медыцынскае абследаванне  грамадзян, якія 

падлягаюць прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве 

 

Грамадзяне, якія падлягаюць прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве, 

праходзяць медыцынскі агляд урачамі-спецыялістамі: хірургам, тэрапеўтам, неўролагам, 

псіхіятрам, афтальмолагам, оториноларингологом, стаматолагам, а пры неабходнасці – 

урачамі іншых спецыяльнасцяў. Для медыцынскага агляду гэтых грамадзян прыцягваецца 

сярэдні медыцынскі персанал, а таксама могуць прыцягвацца ваенныя ўрачы-

спецыялісты. 

У выпадку немагчымасці вынясення медыцынскага заключэння аб катэгорыі 

годнасці грамадзяніна да ваеннай службы, службы ў рэзерве па стане здароўя пры 

медыцынскім аглядзе гэты грамадзянін накіроўваецца на амбулаторнае або стацыянарнае 

медыцынскае абследаванне ў дзяржаўную арганізацыю аховы здароўя для ўстанаўлення 

дыягназу захворвання. 



Парадак арганізацыі і правядзення медыцынскага агляду грамадзян, якія падлягаюць 

прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве, устанаўліваецца Палажэннем аб ваенна-

ўрачэбнай экспертызе, якое зацвярджаецца Урадам Рэспублікі Беларусь (далей – 

Палажэнне аб ваенна-ўрачэбнай экспертызе). 

 

Артыкул 39. Абавязкі грамадзян, якія падлягаюць прызыву на  ваенную 

службу, службу ў рэзерве, і парадак іх абвесткі 

 

Грамадзяне, якія падлягаюць прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве, 

абавязаны: 

з'явіцца па позвах або напрамках ваеннага камісарыята (адасобленага 

падраздзялення) або іншага органа, які ажыццяўляе воінскі ўлік, у ваенны камісарыят 

(адасобленае падраздзяленне), на медыцынскі агляд, медыцынскае абследаванне, 

пасяджэнне прызыўной камісіі (да ваеннаму камісару), для адпраўкі ў воінскія часці для 

праходжання ваеннай службы, службы ў рэзерве (атрымання прадпісання для убыцця да 

месца ваеннай службы), атрымання накіравання ў орган па працы, занятасці і сацыяльнай 

абароне па месцы жыхарства, а таксама знаходзіцца ў ваенным камісарыяце (адасобленым 

падраздзяленні), на призывном (зборным) пункце да адпраўкі іх да месца ваеннай службы, 

службы ў рэзерве, атрымання накіравання ў орган па працы, занятасці і сацыяльнай 

абароне па месцы жыхарства; 

атрымаць павесткі або напрамкі ваеннага камісарыята (адасобленага 

падраздзялення) або іншага органа, які ажыццяўляе воінскі ўлік, пад распіску. 

Апавяшчэнне грамадзян, якія падлягаюць прызыву на ваенную службу, службу ў 

рэзерве, якія не атрымалі позваў або напрамкаў ваеннага камісарыята (адасобленага 

падраздзялення) або іншага органа, які ажыццяўляе воінскі ўлік, аб неабходнасці іх яўкі 

на мерапрыемствы па прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве, ажыццяўляецца 

заказным лістом па іх месцы жыхарства з паведамленнем аб яго ўручэнні і лічыцца 

належным. 

Грамадзяне, якія падлягаюць прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве, якія 

не з'явіліся на мерапрыемствы па прызыву на ваенную службу, службу ў рэзерве па позвах 

або напрамках ваеннага камісарыята (адасобленага падраздзялення) або іншага органа, які 

ажыццяўляе воінскі ўлік, абавязаны на працягу пяці рабочых дзён з дня заканчэння 

абставінаў, якія перашкаджалі іх яўцы на названыя мерапрыемствы, прыбыць у ваенны 

камісарыят (адасобленае падраздзяленне), у якім знаходзяцца на воінскім уліку, і 

прадставіць дакументы, якія пацвярджаюць прычыны няяўкі. 

 

Таксама хацелася б адзначыць, што ў адпаведнасці з артыкулам 42 Закона магчыма 

праходжанне ваеннай службы па кантракце на пасадах салдат, матросаў, сяржантаў і 

старшын без праходжання тэрміновай ваеннай службы, службы ў рэзерве. Пры гэтым 

названыя грамадзяне да заключэння кантракта аб праходжанні ваеннай службы не 

вызваляюцца ад устаноўленых гэтым Законам мерапрыемстваў па прызыву на тэрміновую 

ваенную службу, службу ў рэзерве. Грамадзяніну ў гэтым выпадку неабходна звярнуцца 

непасрэдна ў вайсковую частку або даведацца аб наяўнасці вакантных воінскіх пасад у 

воінскіх частках у ваенным камісарыяце.  

Грамадзянін, які паступае на ваенную службу па кантракту, павінен адпавядаць 

медыцынскім, прафесійна-псіхалагічным патрабаванням, устаноўленым для праходжання 

ваеннай службы і канкрэтнай ваенна-ўліковай спецыяльнасці. Для вызначэння 

адпаведнасці грамадзяніна ўстаноўленым патрабаванням праводзяцца медыцынскі агляд і 

мерапрыемствы па прафесійна-псіхалагічнаму адбору. 

Ваеннаслужачыя мужчынскага полу з ліку грамадзян прызыўнога ўзросту, якія не 

праходзілі раней тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве, якія праходзяць ваенную 

службу па кантракце і не выслужившие ўстаноўлены тэрмін першага кантракта аб 



праходжанні ваеннай службы, пры датэрміновым скасаванні кантракту звальняюцца з 

ваеннай службы і накіроўваюцца ў ваенны камісарыят (адасобленае падраздзяленне) для 

пастаноўкі на воінскі ўлік прызыўнікоў. 

Ваеннаслужачыя мужчынскага полу, якія праходзяць ваенную службу па кантракце 

і не выслужившие ўстаноўлены тэрмін першага кантракта аб праходжанні ваеннай 

службы, якія праходзілі раней тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве і не 

выслужившие ўстаноўлены тэрмін тэрміновай ваеннай службы, службы ў рэзерве, 

накіроўваюцца для далейшага праходжання тэрміновай ваеннай службы. 

 

Пры ўзнікненні пытанняў па мерапрыемствам прызыву Вам адкажуць у ваенным 

камісарыяце Шчучынскага раёна па адрасе: г. Шчучын, вул. Леніна, 37 А, або па 

тэлефонах 2-82-60, 2-80-90. 

 

ВАЖНА 

 

Грамадзянам Рэспублікі Беларусь мужчынскага полу, якім да дня прызыву 

споўнілася 18 гадоў і якія не маюць права на адтэрміноўку ад прызыву на ваенную 

службу, а таксама грамадзянам прызыўнога ўзросту, якія страцілі права на адтэрміноўку, 

зарэгістраваным па месцы жыхарства на тэрыторыі Шчучынскага раёна, якія не атрымалі 

персанальную павестку для праходжання прызыву, неабходна прыбыць у ваенны 

камісарыят. 
 


