
                                                   Анкета                                    Взвод № ВП200 
 

    (всі анкетні дані заповнюються згідно з паспортними даними українською мовою)  
 
 

1. Прізвище, ім'я, по батькові ПЕТРЕНКО Валентин Миколайович 

2. Число, місяць, рік народження 00.00.20___ 

3. Місце народження   
(за адміністративним розподілом  

на день заповнення) 
с. Іволжанське, Сумського р-ну, Сумської області 

4. Ідентифікаційний номер 00000000 

5. Громадянство, національність Україна, грузин 

6. Сімейний стан  

(прізвище, ім'я, по батькові, рік 

народження друж.(чол.). Номер 

свідоцтва про одруження, коли і ким 

видано. Адреса дружини (чол.).  

Імена та дати народження дітей)  

Дружина (чоловік):Петренко Наталія Іванівна 2000 р.н. 

Свідоцтво № 00000000, від 00.00.2020 видано Сумським відділом ДРАЦССРУМЮ 

Посада: керівник гурткової роботи, Центру позашкільної освіти м. Суми 

Адреса: м. Суми, вул Кірова 165, кв. 67  тел. 000-00-00-000 

Діти: син Сергій 2021 р.н.,  донька Ірина 2022 р.н., 

 

7.  

Домашня адреса за пропискою 

у паспорті  

Адреса: м. Суми, вул Кірова 165, кв. 67 

 

Фактична адреса проживання  

Номери телефонів для 

термінового зв‘язку, E-mail: 

Адреса: м. Суми, вул Кірова 165, кв. 67   

тел. 000-00-00-000                 E-mail: v.petrenko@gmail.com 

8. Данні про батьків 

(прізвище, ім`я та по батькові батька і 

матері. Місце роботи, посада, домашня 

адреса, номери домашнього та 

мобільного телефонів) 

(за зразком п. 6) 

Батько:__________________________________________________________________ 

Місце роботи: ____________________________________________________________ 

Посада:_________________________________________________________________ 

Адреса: ___________________________________________  тел. _________________ 

Мати:___________________________________________________________________ 

Місце роботи: ____________________________________________________________ 

Посада:_________________________________________________________________ 

Адреса: ___________________________________________  тел. _________________ 

9. Проходження строкової 

(контрактної) служби  (з якого і по 

який час) 
не проходив / (з 0.2.2022 по т.ч. вс/ск ЗСУ в/ч А-0000) 

10. 

Освіта / (які навчальні заклади 

закінчено, в якому році до КВП) 
Вища не закінчена /(вища, СумДУ в 2020 р., магістр) 

ЗВО, в якому навчається на 

даний час, курс, форма 

навчання 

СумДУ, 3 курс, денна (заочна…), ОКР бакалавр… 

Факультет, на якому 

навчається на даний час 
Електроніки і інформаційних технологій 

Напрям підготовки та 

спеціальність навчання 
Інформаційні технології. Інформатика 

11. Якими іноземними  

мовами володієте  
державна, російська, англійська початковий рівень 

12. Перебування на військовому 

обліку (в якому М(Р)ТЦК та СП) 
Сумський МТЦК та СП 

13. 

Місце роботи  

(за записом в трудової книжці) 
Посада Період роботи 

З якого часу До якого часу 

Супер маркет «ЕКО» м. Суми Охоронець 01.2019 08.2020 

    

 

Даю згоду на використання моїх персональних даних в базі даних Кафедри військової підготовки Сумського 

державного університету та Міністерства оборони України. Зі своїми правами, що визначені у ст.8 Закону України 

„ Про захист персональних даних ” ознайомлений. 

 



Дата ____________                                          Особистий  підпис _____________ 


