
  
«Громадська організація «Козацький Полк імені Святослава Хороброго»

   
___________________________________________________________________________

(прізвище)                                                                 
___________________________________________________________________________

(ім’я, по-батькові)

З А Я В А
Прошу прийняти мене до лав „Козацького полку імені Святослава Хороброго” і зарахувати до сотні імені 

Князя Святослава.
Зобов’язуюсь виконувати вимоги Статуту та керівництва Полку, діяти на благо розвитку, а також захисту 

козацької справи, дотримуватись Звичаю українських козаків.
У Рідну Віру посвячений ”____” _________________ 200_ р. у громаді „____________________________”

(свідоцтво №_______________________)
Власним підписом стверджую, що буду дійово працювати по розвитку козацтва, беззаперечно виконувати 

Статут, рішення керівних органів сотні і накази сотника.

                                                   АНКЕТНІ ДАНІ:
1. Дата народження  (число, місяць, рік):____________________________________________________________
2.Місце народження(село, селище, район, область, 
місто)_________________________________________________________________________________________
3.Національність________________________________________________________________________________
4.Місце проживання, кв. телефон__________________________________________________________________
5.Місце роботи, посада, роб. телефон ______________________________________________________________
6. Освіта(фах, назва навчального закладу, номер диплома, дата його видачі)______________________________
_______________________________________________________________________________________________
7.Відношення до військового обов’язку, проходження військової служби, рід військ, військовий фах 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
8. Військове звання ______________________________________________________________________________
9. Участь у діяльності політичної партії чи громадської організації , з якого часу і на якій посаді ____________
_______________________________________________________________________________________________
10. Чи підлягав покаранню за вироком суду (тривалість, коли і за що)____________________________________
_______________________________________________________________________________________________
11. Паспорт (серія, номер, ким і коли виданий)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
12. Група крові __________, резус _______________
13. Батько(ПІБ, рік народження) ___________________________________________________________________

- національність батька ____________________________________________________________________
14. Мати(ПІБ, рік народження) ____________________________________________________________________

- національність матері ____________________________________________________________________
15. Дружина (чоловік) (ПІБ, рік народження) ________________________________________________________

- національність дружини (чоловіка)__________________________________________________________
16. Діти (ПІБ, рік народження)_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
17. Перебування у реестрах українського козацтва (з якого часу)________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
18. У сфері яких напрямків козацької діяльності  є бажання працювати___________________________________
_______________________________________________________________________________________________

        

                      «_____»___________________201_ р.                                                     _________________ Підпис

Світлина
    3 х 4



    ПОРУЧАЮСЯ
(ПІБ) ______________________
_____________________________
козак (старшина)
Козацького полку імені Святослава Хороброго

СВЯЩЕННА КЛЯТВА
Козака(козачки) Козацького полку імені Святослава

Хороброго

Я,____________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по-батькові)

усвідомлюючи себе сином (дочкою) Української козацької нації, перебуваючи перед лицем 
моїх побратимів і посестер, а також перед Богом і Святою Нашою Землею – Матір’ю 
Україною, вступаю до лав козацького полку імені Святослава Хороброго,

і урочисто клянусь:

- Бути вірним прагненням Українського Народу до свободи, до утворення незалежної 
соборної України, в якій має торжествувати Українська Національна Ідея, вільно діяти: 
Українська мова, Українська культура, Прадавня Рідна Національна Віра;

- Самовіддано боротись за торжество Української державності, пріоритет 
національних інтересів, утвердження високого звання Українця, його честі і гідності;
-   Свято виконувати вимоги Статуту Козацького Полку імені Святослава Хороброго;
-   Неухильно дотримуватись у життєдіяльності норм Українського Козацького 
Звичаю.
Клянусь до останнього подиху захищати Рідну Землю, відстоювати свободу і 

незалежність України, її Соборність та недоторканість кордонів.
Якщо я порушу цю клятву, то нехай буду покараний згідно з Українським Козацьким 

Звичаєм.

„____”201_ року                                                    ________________(_________________)
                                                                                                 підпис                            П.І.Б.

УХВАЛА
Прийнято за рішенням

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

                                                 Писар полку   _______________________\____________________\
                             підпис                                   П.І.Б.

Отаман полку ________________________\____________________\
                                  підпис                                     П.І.Б.

                                                     

УХВАЛА
Виключено за рішенням

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Писар полку _________________________\____________________\
                                  підпис                                     П.І.Б.

Отаман полку ________________________\____________________\
                      підпис                                     П.І.Б.

                      


