
         ПАМ’ЯТКА 
для членів приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

щодо перевірки військово-облікових документів у абітурієнтів у 2017 році. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

категорія абітурієнтів                                     подають військово-облікові документи 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Абітурієнти громадяни України:         
Абітурієнти 2001 року              - є допризовниками  

народження (та молодше)        (військово – облікові документи не перевіряються)                                                                                                                                                                    

 

Абітурієнти 1999-2000              - посвідчення про приписку до призовної дільниці з відміткою 

років народження                       про прийняття на військовий облік в райвійськкоматі за місцем 

(які на момент подання              проживання /стор. 3-6/ 

документів до КНУ не 

досягли 18-ти річчя)                                             

 

Абітурієнти 1999 року                 а) Призовники: 

народження                                  - посвідчення про приписку до призовної дільниці з відміткою       

(які досягли 18-ті річчя)            райвійськкомату про прийняття на військовий облік за місцем                                                                                                                                  

і старші, а також студенти,        проживання / стор. 3-6 Посвідчення / і про причини відстрочки 

які поновлюються в                   від призову (якщо має відстрочку)  /стор. 8-10 Посвідчення /                                                                  

університеті, або пере-                б) Військовозобов’язані: 

водяться з інших нав-               - військовий квиток або документ замість нього -       

чальних закладів 1999 року     тимчасове посвідчення замість військового квітка для рядових     

народження (і старші)                запасу Форма 3, (зразок - Додаток 1), 

(які досягли 18-ті річчя)              тимчасове посвідчення офіцера запасу – для офіцерів запасу додаток 11,  

 до наказу МО України від 10.12.2010 р. № 650-дск, (зразок - Додаток 2) 

з відміткою райвійськкомату про прийняття на військовий                                                                                                       

облік за місцем проживання / стор. 28 Військового квитка 

Документи замість військових квитків повинні бути тільки згідно  

зразків - Додатки 1,2! Всі інші довідки - (в повільної формі) замість  

військових квитків - документи не приймаються!!! 

 

Абітурієнти-громадяни інших країн  
               (особи без громадянства)          -  військово – облікові документи не перевіряються                                                                                                                                                                                  

                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                         

ПРИМІТКА: 1. Особи які не мають посвідчення встановленого зразку повинні пред’явити довідку з 

райвійськкомату , яка засвідчує перебування їх на військовому обліку за місцем проживання. 

                       2. У разі відсутності у абітурієнтів військово-облікових документів /окрім абітурієнтів 2001 

р. народження (та молодше)/,  або відмітки райвійськкомату про прийняття на військовий облік /стор. 3-6 

Посвідчення,  стор.26 Військового квитка/ , або відмітки райвійськкомату про відстрочку від призову / у 

призовників, яким виповнилось 18 років і старших/ , документи у них  

не приймаються до усунення недоліків!!! 

                       3. У разі виникнення питань стосовно військового обліку , які потребують 

 перевірки – направляти абітурієнтів до Другого відділу університету /червоний корпус каб.  

№ 129 (130), тел. міськ. 234-20-98 (239-32-97), тел. внутр. 35-85 (32-97) / для отримання довідки від 

начальника  Другого військово – мобілізаційного відділу, яка підтверджує, що питання військового 

обліку абітурієнта вирішено позитивно/  

(зразок Довідки 2-го ВМВ на звороті) 

Начальник  Другого військово – мобілізаційного 

відділу Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка                                                                                               С.Ю. КОНЦЕВИЙ  



             

У випадках подання абітурієнтами документів для вступу до 

КНУ ім. Т. Шевченка, у яких не має будь яких військово-

облікових документів, (стосується виключно мешканців АР Крим 

та зони АТО - тільки території тимчасово не контрольовані 

владою України), документи приймати та попереджувати про те, 

що в випадку вступу їх до КНУ вони повинні встати на 

тимчасовий військовий облік за місцем фактичного 

проживання. 
. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Зразок             

 

             УКРАЇНА                                         Голові приймальної комісії                             
    КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ   ____________________________________________ 

     УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА                                         (факультету (інституту))  

          ШЕВЧЕНКА        Київського національного університету    

      „___” ______________ 2017  р.  імені Тараса Шевченка 
       № 011/____________________ 

   01033, м. Київ 

      вул. Володимирська, 64 

 

Другий військово-мобілізаційний відділ не заперечує щодо прийому документів від 

громадянина  ПЕТРЕНКА _Івана  Сидоровича, 1998 р. народження,  

для вступу до Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 

 

Начальник Другого військово – мобілізаційного  

 

відділу  КНУ ім. Т. Шевченка             підпис                               С.Ю. КОНЦЕВИЙ 

 

« 15 » липня 2017 року. 
 

ДРУГИЙ ВІДДІЛ 

         (ШТАМП) 

_____________________________________________________________________________ 


