
 

 

 

 

 

  

Повідомлення  

про проходження військової служби 

 

Я, ___________________________________________________, є Позичальником 

відповідно до укладеного Договору про __________________________________________ 

№ _________________ від «___» ______ 201_ року (надалі – Договір) (копія додається).  

З «__» ________ 201__ року по сьогоднішній день я проходжу військову службу у 

________________ _____________________________ (докази додаються).  

Положеннями п. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» із внесеними змінами від 20 травня 2014 року 

закріплено, що військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а 

резервістам та військовозобов’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до 

закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед 

підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та 

фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.  

Листом Національного Банку України від 02 вересня 2014 р, № 18-112/48620 

визначено перелік документів, що надаються позичальниками банкам з метою звільнення 

від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом та які 

підтверджують призов під час мобілізації та проходження військової служби.  

Так до переліку таких документів відносяться:  

 військовий квиток, в якому у відповідних розділах здійснюються службові 

відмітки;  

 довідка про призов військовозобов'язаного на військову службу, видана військовим 

комісаріатом аба військовою частиною;  

 для резервістів – витяг із наказу або довідка про зарахування до списків військової 

частини, які видаються військовою частиною. 

Керуючись п. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» повідомляю про проходження мною військової 

служби та прошу не нараховувати проценти за користування кредитом та штрафні 

санкції у зв’язку із невиконанням зобов’язань.  

 

Додатки:  

1. Копія договору про ___________________ № ____________від ____________________.  

2. Копія паспорту Заявника.  

3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.  

4. Копія військового квитка Заявника (або довідка про призов на військову службу).  

5. _________________________________________________________________________.                
(інші документи, довідка про проходження військової служби з військової частини (Ф-5), лист командира, тощо). 

 

 

 

“____”_________________201__р.                                                     ______________________ 
                                                                   (Прізвище, ініціали)  

__________________________________ 
(назва банківської установи) 

__________________________________ 
(місцезнаходження банківської установи) 

 

 

Заявник:__________________________ 
 (призвище , ім’я, по батькові) 

який зареєстрований за адресою: 

 

засіб зв’язку:_______________________ 

 
  

 


