
ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ОСОБОВОЇ СПРАВИ ОФІЦЕРА ЗАПАСУ 

НЕОБХІДНО ПОДАТИ: 

1. Ксерокопію паспорта (перша сторінка, де вказані: прізвище, ім‘я та по 

батькові, дата народження, місце народження, фото) на одному стан-

дартному аркуші – 2 примірники. 
2. Ксерокопію ідентифікаційного коду на одному стандартному аркуші 

– 2 примірники. 

3. Ксерокопію приписного посвідчення (військового квитка) – 2 примір-
ники. 

4.  Ксерокопію свідоцтва про шлюб на одному стандартному аркуші 

(для одружених). 
5. Медичну довідку про стан здоров‘я з військового комісаріату за мі-

сцем розташування ВНЗ (в даному випадку – з Івано-Франківського 

міського військкомату). Для проходження медичної комісії потрібно ма-

ти такі документи: 

– амбулаторну картку; 

– сертифікат про проходження психіатричного огляду; 
– сертифікат про проходження наркологічного огляду; 

– аналізи крові та сечі; 

– електрокардіограму; 
– флюорографію органів грудної клітки; 

– маркери на гепатит В, С; 

– RW; 
– дівчатам – довідку від гінеколога. 

6. 4 фотографії (3x4) з круглим кутиком, 2 фотографії (9x12) у кон-

верті, кожну фотокартку підписати на зворотному боці (прізвище та іні-
ціали). 

7. Автобіографія пишеться на стандартному аркуші, з лівого краю ро-

биться відступ 3 см для підшивання у справу, ( Я, П.І.Б., дата наро-
дження, місце народження, дати навчання в навчальних закладах 

(школа, училище), якщо працювали до вступу в ІФНМУ - вказати дати 

вступу на роботу та звільнення, посаду, повну назву установи і де вона 
знаходиться. Дата вступу в ІФНМУ. Сімейний стан (одружений, не 

одружений, свідоцтво про шлюб - серія та номер, дата видачі і 

ким видано). Дані про батьків, дружину (чоловіка) та рідних братів, 
сестер-наприклад (батько - П.І.Б, рік народження, посада і де працює, 

адреса проживання). Якщо служили: вказати РВК, яким призивалися, 

дату прийняття присяги, № в/ч, №№ наказів, подати військовий 
квиток в оригіналі Паращуку Л. Д. Вказати, чи притягалися до су-

дової відповідальності. В кінці автобіографії: зліва - дата написання, 

справа - підпис. 
8. Послужний список за вказаним зразком. 

9. Послужний список та автобіографія заповнюються ОСОБИСТО, розбір-

ливо, державною мовою. 
10. Зазначені документи подаються в паперовій папці із зав’язками Пара-

щуку Л. Д. у вказані ним терміни. 

 


