
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

14.08.2008  № 402 

  Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

17 листопада 2008 р. 

за № 1109/15800 

Про затвердження Положення про військово-лікарську 

експертизу в Збройних Силах України 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони 

№ 577 від 09.11.2010 

№ 466 від 01.08.2011 

№ 363 від 29.05.2012 

№ 346 від 27.05.2013 

№ 524 від 12.08.2014 

№ 508 від 06.08.2014 

№ 779 від 30.10.2014 

№ 318 від 07.07.2015 

№ 519 від 30.09.2015 

№ 193 від 29.03.2017 

№ 589 від 10.11.2017 

№ 602 від 20.11.2017 

№ 489 від 01.10.2018 

№ 70 від 18.03.2021} 

Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і 

військову службу" та з метою якісного проведення призову громадян на строкову військову 

службу за станом здоров'я, прийняття громадян на військову службу за контрактом, 

проведення медичного огляду військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів для 

визначення ступеня придатності до військової служби та визначення ступеня придатності 

льотного складу до льотної роботи Н АК АЗ УЮ :  

1. Затвердити Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах 

України, що додається. 

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 508 від 

06.08.2014} 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 4 січня 

1994 року № 2 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу та 

медичний огляд у Збройних Силах України", зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 29 липня 1994 року за № 177/386 (зі змінами). 

4. Наказ розіслати до окремої військової частини. 

Міністр оборони України Ю.І. Єхануров 
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3. Медичний огляд військовозобов'язаних у мирний час та під час 

мобілізації, на особливий період 

{Назва глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства оборони № 318 від 07.07.2015} 

3.1. Медичний огляд військовозобов'язаних проводиться за рішенням 

військового комісара ВЛК військових комісаріатів. 

3.2. Військовозобов'язані, залежно від категорії запасу, військово-

облікової спеціальності та призначення, підлягають повторному огляду ВЛК 

військових комісаріатів. Крім того, офіцери запасу підлягають повторному 

огляду зазначеними ВЛК під час чергового атестування, а рядовий, 

сержантський та старшинський склад запасу ВЛК військових комісаріатів - у 

разі зміни призначення. 

Кожний військовозобов'язаний оглядається хірургом, терапевтом, 

невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, 

дерматологом, а за медичними показаннями і лікарями інших спеціальностей. 

Повторний медичний огляд військовозобов’язаних, які перебувають у 

запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або 

непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров’я, а також 

військовозобов’язаних плавскладу ВМС Збройних Сил України 
проводиться один раз на 5 років ВЛК військових 

комісаріатів, а льотного складу - ЛЛК військових комісаріатів. 

{Абзац третій пункту 3.2 глави 3 розділу II в редакції Наказу 

Міністерства оборони № 193 від 29.03.2017} 

3.3. Військовозобов’язані, визнані непридатними до військової служби, 

повторно оглядаються ВЛК військових комісаріатів за місцем проживання 

після обов’язкового обстеження у спеціалізованих лікувально-

профілактичних закладах. Медичний огляд цієї категорії громадян 

проводиться за графою ІІ Розкладу хвороб, а тих, які мають офіцерське звання, 

- за графою ІІІ цього Розкладу хвороб. 
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