
                            Додаток 2 

Підставою для поселення на 2018/2019 є наказ «Про поселення студентів у гуртожитки»  
від 23.08.2018 року № 378ОД (для оформлення ордерів ) 

ПОРЯДОК ПОСЕЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ГУРТОЖИТКИ НТУ «ХПІ» 
СТУДЕНТ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ: 

1.У ДИРЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ,  ДЕКАНАТІ ФАКУЛЬТЕТУ: 
 Ознайомитися з «Положенням про студентські  гуртожитки  НТУ «ХПІ»», «Правилами 
внутрішнього розпорядку у гуртожитках НТУ «ХПІ»»; 
 Підписати договір на проживання (встановленої форми). Для неповнолітніх студентів (не 
виповнилось 18 років) в договорі обов’язково підпис батьків, ; 
 Отримати ордер на проживання, (згідно даного наказу комісія по поселенню приймає 
рішення про зміну місця проживання, студенти поселяються на базові місця факультетів у 
гуртожитках); 
 Отримати 2 довідки встановленого зразку для студентів 1-го курсу  
(про те, що він є студентом).  
 Студентам 1- го курсу отримати квитанцію на оплату за проживання,  з урахуванням пільг 
(комісія по поселенню зобов’язана довести до відома кожного студента наявні пільги після чого 
виписати квитанцію).  

*Студенти  2-6 курсів отримують квитанцію на оплату у завідуючого 
гуртожитком, або бухгалтера студмістечка, закріпленого за  гуртожитком (обов’язково 
врахувати заборгованість та переплату, а також при наявності субсидію).  
Оплата  за проживання вноситься за  5 місяців (з 1.09.2018 р. по 31.01.2019 р.) . 

2. У ГУРТОЖИТКУ ПРЕД'ЯВИТИ: 
 Ордер на поселення; 
  Довідку про проходження медогляду: 1 — й курс Інститути/факультети: КІТ, СГТ,  Е, 
І, КН, БЕМ та СТРАШІ КУРСИ УСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ. 
Центр первинної медііко - санітарної допомоги, розташований  
за адресою: вул. Пушкинская, 79/1 секція 3 
 1 — й курс факультетів: ХТ,МІТ,  -  гуртожиток № 9, розташований за адресою: вул. 
Цілиноградська, 38  
 Квитанцію про сплату за проживання (оплата через банк) (для студентів 1-го курсу); 
 Довідка про зняття з попереднього місця проживання. 
 Здати  ID-картку/паспорт та оригінал витягу з Єдиного державного демографічного реєстру 
щодо реєстрації місця проживання на реєстрацію, До подачі документів на реєстрацію студентам 
1-го курсу та тим, що поселяються вперше, заповнити картку особистого обліку та здати її 
паспортисту; 
 Військовий документ для військовозобов'язаних (знятим з військового обліку); 
 Пройти відповідні інструктажі під підпис у журналі; 
 Отримати квитанцію на сплату за проживання з урахуванням боргів та переплат, якщо такі є 
(для студентів 2-6 курсів).* 
 Військовозобов'язаним стати на військовий облік: 
- 1– му курсу в районному військкоматі та у другому відділі університету 
 - страшим курсам у другому відділі університету . 
 Оформити у завідуючого гуртожитком: 

1) Особисту картку 
2) Арматурну картку 
3) Перепустку у гуртожиток  
4) При собі мати 3 фотокартки розміром  3×4 см 

* Прим. Для студентів 2-6 курсу обов’язково врахувати наявні в них борги, або 
переплати та скорегувати відповідно суму оплати за проживання, а також наявність пільги. 
Студент - боржник не поселяється у гуртожиток до погашення боргу за проживання в 
попередній період. 

Довідки для оформлення субсидій надають після повного поселення, сплати за проживання, 
відсутності заборгованості. Звертатись до дирекції студмістечка після 15.09.2018 року. 


