
                                                             Додаток 3 

СХЕМА  

заповнення ІІ-го розділу типової форми первинного обліку № П-2 “Особова картка працівника”на рядовий, сержантський та старшинський склад запасу згідно п.40  

Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних 
 

 

  

  

 

Ткаченко 
Мар’яна 
Іванівна 

24 серпня 1991 року 
                  с. Стайки  
Обухівського району  

Київської області 

       Житомирський   
інститут  медсестринства   

у 2011 році 

Медична сестра середнього 
мед. персоналу 

Ткаченко Мар’яна Іванівна 

24     серпня                        91 

р 

Житомирський  інститут  медсестринства   

Медична сестра середнього мед. персоналу 

        Обухівського  
          Київської області 

І , ХХ 000000 

А 

                   рядовий 
 Ст. солдат 

         879 

    

        В4264РГШ  

        Обухівського МВК  Київської обл. 

        Обухівського МВК  Київської обл. 

 

А І рядовий 

879 249 А 

Медична сестра середнього 
мед. персоналу 

 
 

        Обухівського  
         Київської  
         придатний до військової служби 

С.В. Клишко 

А1612 

 

солдат       МВК 
   № 95 від 03.09.2011 

п-к С.В. Клишко 

ХХ          000000 

розділ “придатність до військової служби” 
– заповнюється лише у випадках як що 

громадянина визнано обмежено 

придатними до військової служби у 

воєнний час  (приклад непридатний до 

військової служби в мирний час, обмежено 

придатний у воєнний час, ст. 39б розкладу 
хвороб наказ МОУ 2008р № 402) 
  

 

“категорія обліку” - перша чи друга 

категорія, а також серія та номер 
військового квитка або тимчасового 

посвідчення (до першої категорії 

відносяться військовозобов’язані які 
проходили військову службу або 
відповідні навчальні збори)  

 

“група обліку” - остання літера 

військово-облікової спеціальності (від 
“А” до “Ч”) 

 

 

“склад” - склад військовозобов’язаних 
(рядовий, сержантський або 
старшинський) 

 

 

“перебування на спеціальному обліку” 

- номери переліку, пункту і розділу 

переліку, за якими оформлено 
бронювання.  

      Для військовозобов’язаних, які 

мають мобілізаційні розпорядження, 

- номер команди. 

  

 

“військово-облікова спеціальність” - 
тризначне кодове (цифрове) 

позначення військово-облікової 

спеціальності 

 

 

879, 

санінстр. 
Нак. ком 

в/чА1612 

від  

10.06.2015 

№23 
 

Нак. ком 

в/чА1612 

від 

25.06.2012 

№174 
 

 

 

 

 

        Обухівського 

 Ст. солдат Нак. ком 

в/чА1612 

від 

25.02.2013 

№74 
 

п/п-к 

         С.В.Кушнир 

Військовий квиток 

осіб рядового, 

сержантського і 

старшинського складу 

(далі – військовий 

квиток) є документом, 

що посвідчує особу 

військовослужбовця 

(військовозобов’язано

го) та визначає 

належність його 

власника до 

виконання 

військового обов’язку. 

Зразок військового 

квитка осіб рядового, 

сержантського і 

старшинського складу 

затверджений наказом 

МОУ від 10.04.2017       

№ 206 

(Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції 

України 10 травня 

2017 р.  за                   

№ 581/30449) 

“найменування районного (міського) 
військового комісаріату за місцем 

реєстрації” - найменування районного 

(міського) військового комісаріату, в 
якому військовозобов’язаний 
перебуває на військовому обліку 

 

Ткаченко 

с. Стайки Обухівського 

району Київської області 

Іванівна 

Мар’яна 

24 серпня 1991 року 
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