ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ У ЗБРОЙНИХ
СИЛАХ УКРАЇНИ
Військове формування механізованих військ Збройних сил
України. Розміщується у місті Біла Церква Київської області. Бригада
створена в 2002 році на базі 72-ї гвардійської механізованої дивізії, що
у свою чергу веде історію від 72-ї гвардійської мотострілецької
дивізії. З 2014 року бригада брала участь у війні на сході України у
складі сил Антитерористичній операції.
У 1992 році 72-га гвардійська мотострілецька дивізія перейшла під
юрисдикцію України та увійшла до складу Збройних сил України.
З'єднання отримало назву - 72-га гвардійська механізована дивізія, і
зберегло нагороди та регалії попередниці. У 2002 році, в рамках
загальновійськової реформи, дивізію було переформовано на бригаду.
До 2017 року носила почесне найменування «Красноградсько-Київської». 23 серпня 2017 року, з
метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин,
зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці та з
нагоди 26-ї річниці незалежності України, указом Президента України Петра Порошенка бригаду
названо на честь Чорних запорожців. 24 серпня 2017 року, на параді до Дня незалежності України,
Президент України Петро Порошенко вручив бригаді бойове знамено.
Соціально-правовий захист військовослужбовців, перспективи кар’єрного росту та переваги
військової служби за контрактом:
• гарантія стабільного грошового забезпечення (грошове забезпечення від 10 тис.грн.)
• додаткові грошові виплати та винагороди (допомога на оздоровлення, підйомна допомога,
матеріальна допомога для вирішення соціальних питань, за підтримку високої бойової готовності
тощо);
• можливість служби у миротворчих підрозділах за кордоном;
• якісне безкоштовне медичне обслуговування;
• можливість отримання заочної освіти під час служби;
• право на отримання заочної вищої освіти 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;
• право на пенсію після 25 років вислуги.
ПОРЯДОК ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ:
Процедура відбору громадян для прийняття на військову службу за контрактом передбачає:
вивчення особистих якостей, установлення відповідності рівня їх освіти та професійної підготовки;
організації медичного огляду;
перевірки рівня фізичної підготовки;
проведення заходів професійно-психологічного відбору;
проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).
ХТО МОЖЕ СТАТИ КОНТРАКТНИКОМ:
громадяни призивного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню
освіту і не проходили строкової військової служби;
військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною
освітою та спеціальною підготовкою;
військовослужбовці, які проходять строкову військову службу;
військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий
період.
Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського
та старшинського складу становить від 18 до 40років.
Всі бажаючі пройти відбір і спробувати військову службу в 72 ОМБР, можуть прибути до
Зіньківського районного військового комісаріату або за тлф. 050 660 80 38

