Зразок
Командиру 1-ї танкової роти
військової частини А 4300
РАПОРТ
Прошу Вашого клопотання про зарахування мене, механіка-водія
1-ї роти 1-го батальйону військової частини А 4300 військовослужбовця
військової служби за контрактом (або строкової служби) старшого солдата
ШЕВЧЕНКА Андрія Ігоровича, 15.03.1998 року народження, кандидатом
для вступу в 2019 році до Національного технічного університету
“Харківський політехнічний інститут” (Військовий інститут танкових
військ) за спеціальністю “Озброєння та військова техніка” (або за
спеціальністю “Забезпечення військ (сил)”).
Із загальними положеннями та особливостями правил прийому до
Національного технічного університету “Харківський політехнічний
інститут” (для Військового інституту танкових військ), наявною ліцензією і
сертифікатом про його акредитацію за обраною мною спеціальністю –
ознайомлений.
Мій контактний телефон: ________________________________________.
Адреса військової частини: _________________________________________.
(поштовий індекс, обл., район, місто або селище)

Особиста електронна пошта: ______________________________________________.
Старший солдат ______________________ А.І. ШЕВЧЕНКО
(особистий підпис)

21 лютого 2019 року

_________________________________________________________
Відправка документів до інституту: на відділення “Нова почта” № 72
у м. Харкові на номер телефона: 098-548-25-92, 096-59-40-957 або на факс
інституту (057)-372-61-67 (для майора Сарай В.В.)

До рапорту військовослужбовця додаються:

копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;

автобіографія, у якій вказується поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону, а також поштовий індекс,
адреса військової частини (установи, закладу), де військовослужбовець військової служби за контрактом (військовослужбовець з числа осіб
рядового, сержантського (старшинського) складу, який проходить строкову військову службу або військову службу за призовом під час
мобілізації та отримав поранення під час виконання службових обов’язків у районі проведення бойових дій) проходить службу;

копія службової картки;

копія свідоцтва про народження;

копія паспорта (перша та друга сторінки, місце реєстрації);

шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3x4 см, які завірені відповідними посадовими особами військової
частини (установи, закладу);

довідка про проходження військової служби (витяг із послужного списку);

копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної
загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою або за спеціальними правами (за наявності) – результати ЗНО за 2019 рік;

службова характеристика;

сертифікати психолога та нарколога;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);

три поштових конверти з марками для відправлення по Україні.

