
О Г О Л О Ш Е Н Н Я ! 
(призовникам, військовозобов’язаним (в/з) 

 

1. Зарахованим у 2021р. на денну форму навчання,   

Н Е О Б Х І Д Н О:  

- оформити, (після передачі до відбіркової комісії оригіналу документа про 

освіту) у військово-мобілізаційному відділі університету (далі – ВМВ) військово-

облікові документи і довідку (дод.20) для надання, відстрочки від призову на 

строкову військову службу військовим комісаріатом.  

- отримати у ВМВ довідку (дод.20), яку НЕВІДКЛАДНО (до 1 жовтня 2021р.) 

надати до військкомату (за місцем перебування на військовому обліку). 

        *Порядок і термін видачі зазначених довідок буде вказано після оформлення 
 

2. Студентам-призовникам (в/з), які прибудуть на початок навчання з 

інших міст і ГАРАНТОВАНО! будуть проживати у гуртожитку, необхідно: 

• Попередньо, перед вибуттям на навчання до університету,  знятися з 

реєстрації і військового обліку за місцем проживання, (на підставі письмового 

Повідомлення про зарахування до ІФНТУНГ від приймальної комісії та заяви); 

• ОТРИМАТИ (при прибутті до ІФНТУНГ):  

 1) ордер на поселення (у завідувача гуртожитку), який пред’явити у ВМВ;  

 2) довідку (дод.20) у ВМВ. 

 3) бланк форми «А» для поселення (у паспортиста гурт.№3,вул. Півн.Бульвар,7) 

• ПОДАТИ ці документи разом з приписним Посвідченням до Івано-Франківського 

військкомату (вул. Княгинин,20) для взяття на військовий облік; 

• ПОДАТИ ці документи, після взяття на військовий облік у Івано-Франківському 

військкоматі (штамп у Посвідченні та ордері) до Центру надання адміністративних 

послуг (ЦНАП) вул. Незалежності, 9 для реєстрації місця проживання (довідки – на 

сайті ЦНАП – www.cnap.if.ua); 

• ПОДАТИ ці документи паспортисту гурт.№3, вул. Півн.Бульвар,7) для оформл. 
  

 ** призовникам(в/з), які будуть проживати у місті без реєстрації, зніматися з військ. обліку 
непотрібно, але довідки (дод.20) необхідно отримувати і подавати до відповідних військкоматів  

Оформлення документів здійснюється у працівників ВМВ  

(біля відбіркової комісії відповідного інституту у бібліотеці), 

(з 29.07 по 07.08) та з (10.08 по 13.08), а у інші дні - у приміщенні ВМВ 
(каб. 0328, гол.корпус, ІІІ поверх).  згідно з розпорядком роботи університету тел. 

для довідок (0342)723802 

Необхідно особисто пред’явити: 1) ПАСПОРТ з інформацією про реєстрацію м/проживання 

 2) ПОСВІДЧЕННЯ про приписку до призовної дільниці(військ.квиток або тимч.посвідч.

 ***Додаткова інформація - на сайті ІФНТУНГ: університет, підрозділи, військово- 

мобілізаційний відділ, законодавство та інші розділи з інформацією. 



****За порушення Правил військ.обліку (у т.ч. і за неподання довідки до військкомату до 

1 жовтня) - ним може бути накладено адм. штраф згідно ст.210 КУАП (850-1700 грн) 


