ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА
ЗА КОНТРАКТОМ –
ВИБІР
СПРАВЖНІХ
ПАТРІОТІВ
Володимир-Волинський
об’єднаний
районний військовий комісаріат проводить набір
на військову службу за контрактом громадян
України віком від 18 до 57 років.
В умовах складної суспільно-політичної ситуації, що склалася в країні та в
процесі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської
областей, як ніколи, гостро виникло питання комплектування частин
Високомобільних
десантних
військ
(ВДВ)
Збройних
сил
України
висококваліфікованими кадрами, тобто військовослужбовцями військової служби за
контрактом.
Основними завданнями високомобільних десантних військ визначено:
виконання бойових завдань у тилу ворога, боротьба з повітряними десантами та
угрупованнями супротивника, утримування важливих об’єктів з метою забезпечення
безперешкодного й своєчасного оперативного розгортання військ у визначених
операційних зонах.
Переваги для військовослужбовців, які укладають контракт:
Щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців за
контрактом (від 7000 грн. та більше, крім того додаткові виплати за
перебування в зоні АТО до 10000 грн.)
Військовослужбовці за контрактом мають можливість вільного
пересування за межами військової частини у позаслужбовий час.
Крім того, у разі продовження військової служби за контрактом
перевагами є:
гарантоване підвищення щомісячного грошового забезпечення у
ході просування по службі;
значно вищий ніж у цивільному секторі розмір пенсійного
забезпечення та можливість його отримання за вислугою років ( а не при досягненні пенсійного
віку);
регламентований робочий тиждень з двома вихідними днями (крім занять з бойової
готовності та чергувань);
можливість отримання вищої освіти за рахунок держави без відриву від служби.
Крім того, з 01 травня 2017 року командуванням Генерального Штабу ЗСУ прийнято
рішення про направлення громадян, які мають досвід військової служби, у в/ч А1008 (механізована
бригада), на військову службу за контрактом без попереднього направлення до навчальних центрів.
Без направлення до начальних центрів, також
приймаються водії, механіки водії з військовообліковою спеціальністю 837, 839, 840 до в/ч
А2892 (зенітно-ракетний полк). Ці частини
дислокуються у нашому місті.

Для отримання більш детальної
інформації звертайтесь до ВолодимирВолинського ОРВК, або за тел. (03342) 207-72, 063-211-31-50, 063-926-06-60
Заступник військового комісара
–
начальник відділення комплектування
Володимир-Волинського ОРВК майор
ШВАЧКО СЕРГІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ

