
Поселення 1 курсу відбудеться 27.08.2021 о 09.00 у ауд 3.62 

 

Виписуватись з місця проживання (дома) не обов’язково, але для чоловіків 

варто знятись з обліку у військкоматі. 

 

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО МАТИ З СОБОЮ: 

 

1. Паспорт і копія або ІД – картка і копія; 

2. Фотографії – 3 шт.; 

3. Ксерокопію ідентифікаційного номеру (для чоловіків до РВК); 

4. Приписне свідоцтво (військовий квиток), зняте з військового обліку 

за попереднім місцем реєстрації; 

5. Медичну довідку з медпункту ХНУ; 

6. Квитанцію про сплату за проживання у гуртожитку з ПІБ студента, 

який поселяється у гуртожиток; 

7. Квитанцію про сплату за реєстрацію на 13 грн. 60 коп. з ПІБ студента, 

який поселяється у гуртожиток; 

8. Конверти – 2 шт. (для чоловіків до РВК). 

 

АЛГОРИТМ ПОСЕЛЕННЯ: 
 

1. Звернутись до аудиторії 3-62 центрального корпусу (3 поверх по 

стороні Приймальної комісії, Хімічна сторона) для отримання довідки та 

розподілу у кімнату.  

2. Звернутись до Медичного пункту (2 поверх, по стороні Приймальної 

комісії, Хімічна сторона) 

3. Звернутись до Студмістечка (вулиця Отакара Яроша 11, від ст. 

м. Держпром до ст. м. Ботанічний сад, або від ст. м. Держпром маршрутним 

автобусом №77, 285, 33) за ордером та тимчасовою перепусткою. З собою 

мати квитанцію про сплату за гуртожиток + окремо квитанцію про 

сплату за реєстрацію (реквізити додаються). 

  



Реквізити для сплати за гуртожитки 

(тільки університет  

імені В. Н. Каразіна) 

 
рахунок   UA388201720313271003202001533 

Код ОКПО                  02071205 

МФО банку               820172 

Найменування установи банку  ДКСУ         

Одержувач платежу        ХНУ ім. В.Н.Каразіна 

Призначення платежу   2201160/25010200   

 за проживання в гуртожитку  №__кімн.№___ П.І.Б. студента  

Вартість  за місяць – 520,00 грн 

 

Реквізити для сплати за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання 

Отримувач 

Код ЄДРПОУ отримувача 

Банк отримувача 

Код платежу 

Номер Рахунку: 

тариф/розмір плати, грн.: 

Найменування 

 

УК у м. Харків/м. Харків/22012500 

37874947 

Казначейство України (ЕАП) 

22012500 

UA 888999980334139879000020649 

13,60 

Плата за надання інших 

адміністративних послуг 

 

4. Студент із ордером звертається до гуртожитку та заселяється до 

кімнати.  

5. Студент для реєстрації за місцем проживання у гуртожитку має 2 

варіанти: або самостійно із ордером з’являється до ЦНАПу; процедуру 

проходить паспортист Студмістечка (займає 2-3 місяці) 

6. Після реєстрації за місцем проживання отримує постійну перепустку у 

Студмістечку. 

7. Студенти чоловіки для реєстрації за місцем проживання повинні 

стати на облік до військкомату (пам’ятка з переліком документів 

додається) 

Документи: 
1. Військовий квиток або приписне свідоцтво, зняте з реєстрації за 

попереднім місцем проживання. 

2. Ксерокопія ідентифікаційного коду. 

3. Два конверти по Україні з маркою. 

4. Ордер. 

5. Довідка з деканату про те, що студент навчається за денною формою. 

Адреси РВК: 

- Київський район, вул. Садова, 16 

- Шевченківський район, вул. Полтавський шлях, 13/15 



 


