


Реактивна артилерійська частина Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України запрошує бажаючих вступити на військову 
службу за контрактом

В житті кожної людини настає момент, коли потрібно для себе 
зробити вибір, від мрій і фантазій перейти до реального 
вибору життєвого шляху…

Проходження військової служби за контрактом – оптимальний 
варіант вибору професії.



Обрані долею, слабких немає!
Саме такий девіз 32-го 
реактивного 
артилерійського полку 
ВМС. 

Берегові 
ракетноартилері-

йські війська 

Призначені для 
знищення надводних
кораблів, десантних
загонів та конвоїв
противника, видачі
цілевказівки по 
морському противнику



Хто може вступити на військову службу за 
контрактом?

На військову службу за контрактом приймаються
- громадяни України в віці від 18 до 45 років, які 
виявили бажання добровільно вступити до лав Збройних Сил 
України:
- громадяни призивного віку, які не проходили військову службу й 
мають вищу або середньо-технічну освіту;
- військовозобов’язані з відповідною освітою, які раніше 
проходили військову службу й признані військово-лікарською 
комісією придатними за станом здоров’я для проходження 
військової служби;

- жінки, які придатні за станом здоров’я до військової служби.



Що дає військова служба за контрактом ?

Якщо ти громадянин призивного віку з вищою або середньо-технічною 
освітою,ти маєш право вибору: призватися на строкову службу, піти до війська 
за мобілізацією – і втратити час, або добровільно призватися на військову 
службу за контрактом, і зробити вдалий вибір професії.
Ти можеш підписати контракт строком на три або п’ять років.

ОБОВ’ЯЗКОВІ ТА ДОДАТКОВІ ГРОШОВІ ВИПЛАТИ:
- Грошове забезпечення (Від 10000 грн. )
- Підйомана допомога (Від 10000 – 20000 грн. )
- Виплата за винайм житла (Від 1700 – 2500 грн. щомісячно )

- За підписання 1-го контракту (Премія у розмірі від 14000 – 20000 грн. )
- Раз на рік:
1) допомога на оздоровлення (В розмірі грошового забезпечення)
2) матеріальна допомога для вирішення соц. побутових питань (Від 5000 – 20000 грн. )

Безкоштовне щоденне забезпечення обідом, під час добового 
наряду безкоштовне 3-х разове харчування



Держава гарантує:

• речове та інше матеріальне забезпечення за встановленими нормами;
• безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах, 
а при їх відсутності чи у невідкладних випадках — в інших лікувально-
профілактичних закладах за рахунок держави;
• державне обов'язкове особисте страхування на випадок загибелі або смерті, а 
також у разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання, 
одержаних у період проходження військової служби;
• зарахування часу перебування на військовій службі до стажу державної 
служби, загального і безперервного трудового стажу, а також роботи за фахом 
та роботи за призначенням;
• безоплатне санаторно-курортне лікування при наявності медичних показань;
• навчання в вищих навчальних закладах на заочній формі під час служби;
• можливість вступати на навчання під час служби до військових навчальних 
закладів зі збереженням окладу.



надання відпусток:

а) щорічних;
основну;
додаткову за особливий характер служби та за роботу зі 
шкідливими та важкими умовами служби;
інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;
б) додаткові у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах 
без відриву від служби;
в) соціальні:
у зв'язку з вагітністю та пологами; для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку;
г) для лікування у зв'язку з хворобою;
д) за сімейними обставинами та з інших поважних причин.



Про відпочинок:

Держава гарантує тобі щорічну чергову оплачувану відпустку.
ЇЇ тривалість залежить від того, скільки ти прослужив. Якщо ти 
служиш менше 10 років, то твоя відпустка становитиме 30 діб, 
якщо ти прослужиш від 10 до 15 років, то термін відпустки 
збільшується на 5 діб.
Крім того, ти можеш взяти відпустку для здачі сесії, якщо 
навчаєшся заочно – після першого контракту.
Також ти можеш отримати неоплачувану відпустку за сімейними 
обставинами терміном до 15 діб у мирний час і відпустку без 
втрати грошового забезпечення терміном до 10 діб в особливий 
період, або тобі можуть надати відпустку за станом здоров’я.



32-й реактивний
артилерійський полк

СТОСОВОНО ВАКАНТНИХ ПОСАД 
ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ :
066 924 66 71 Заступник військової частини 
з МПЗ
096 020 07 64 Начальник відділу персоналу
095 600 66 17 Офіцер психолог 
Адреса: с.Алтестове, Біляївського р-ну, 
Одеської обл. (3.2 км. дороги Алтестове –
Палієво)


