
Увага!!! Важлива інформація!!! 

Для тих першокурсників, що потребують гуртожиток!!! 

12. 08. 2021 поселення студентів, які зараховані на навчання за державним замовленням!!! 

 

Алгоритм дій для тих, хто потребує гуртожиток: 

КРОК 1. З 8.30 до 9.00 в ауд. 438 (деканат факультету) (майдан Свободи, 6, Північний корпус 

Університету)  отримайте НАПРАВЛЕННЯ до гуртожитку з номером вашої кімнати та ДОВІДКУ 

про те, що Ви є студентом денної форми навчання (для чоловіків  - 2 довідки: одна для паспортиста, 

друга – до РВК). 

КРОК 2. З 9.00 до 10.00 в медпункті ХНУ імені В.Н.Каразіна (майдан Свободи, 4, Головний корпус, 

каб. 4, 2 поверх) отримайте МЕДИЧНУ ДОВІДКУ для поселення до гуртожитку. 

КРОК 3. В відділенні банку зробіть оплату за реєстрацію та проживання в гуртожитку, отримайте 

КВІТАНЦІЇ. 

Реквізити на реєстрацію, зняття з реєстрації місця 

проживання 

Отримувач                         УК у м. Харкові/м. Харків/22012500 

Код ЄДРЛОУ отримувача  37999649 

Банк отримувача                  Казначейство України(ЕАП) 

Код платежу                         22012500 

Номер рахунку:                  UA 178999980334129879000020002 

Тариф/розмір плати, грн.   13,60 

Найменування    Плата за надання інших адміністративних послуг 

При сплаті квитанцій вказувати повне прізвище ім’я по-

батькові студента, який реєструється до гуртожитку. 

Оплата за проживання у гуртожитку: 

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. №_ 

Прізвище, ім’я та по-батькові студента  

Вартість  за місяць – 520,00 грн 

КРОК 5. Надайте КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ паспортисту в дирекцію студмістечка (вул. О.Яроша, 

б.11) та оформіть перепустку до гуртожитку.  

Документи будуть прийматися тільки повним комплектом. 

Комплект документів: 

1. ПАСПОРТ, або ID-кратка, зняті з реєстраційного обліку за попереднім місцем пеєстрації. 

2. ТРИ КСЕРОКОПІЇ паспорту (1, 2,11 сторінки), або ID-кратки. 

3. ДОВІДКА з деканату про те, що Ви є студентом денної форми навчання ХНУ з номером наказу про 

зарахування (для чоловіків  - 2 довідки: одна для паспортиста, друга – до РВК). 

4. НАПРАВЛЕННЯ з деканату на поселення в гуртожиток з вказаними номерами гуртожитку та кімнати. 

5. Три фотографії. 

6. КСЕРОКОПІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО НОМЕРУ (для чоловіків до РВК). 

7. ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО (військовий квіток), зняте з військового обліку за попереднім місцем 

проживання. 

8. МЕДИЧНА ДОВІДКА з медпункту ХНУ. 

9. КВИТАНЦІЯ про сплату за проживання в гуртожитку. 

10. КВИТАНЦІЯ за реєстрацію(сплачувати у м. Харкові). 

11. Для чоловіків – два конверти – до РВК. 

КРОК 6. Зверніться до завідувача (Олена Іванівна) гуртожитку № 10 (Отакара Яроша, 12) для 

подальшого поселення. 

 

 


