ПАМ’ЯТКА
про поселення студентів НТУ «ХПІ»
на 2019-2020 н.р. до гуртожитків студмістечка
ДАТА ПОСЕЛЕННЯ:
27-29 серпня 2019 року – студенти 1-го курсу – з 09:00 до 17:00.
30-31 серпня 2019 року – студенти 2-го, 3-го, 4-го, 5-го курсів – з 09:00 до 17:00.
ПРИ СОБІ МАТИ:
 паспорт (якщо ID картка то мати витяг з Єдиного державного демографічного реєстру) + 2 копії
(для паспорта старого зразка 1, 2 сторінки та сторінка з пропискою, для ID картки копії карти
та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру);
 ідентифікаційний номер + 2 копії;
 3 фотокартки 3х4 см (стандартні на документи);
 медична довідка за формою 063 з відміткою про щеплення від кору (оригінал) або довідку про
позитивну серодіагностику (наявність імунітету від кору);
 довідка про зняття з попереднього місця проживання;
 військовий документ для військовозобов’язаних з відміткою про зняття з військового обліку;
 документ, що засвідчує наявність пільг (якщо є).
 АЛГОРИТМ ДІЙ:
 Знятися з попереднього місця проживання та отримати довідку про зняття з попереднього
місця проживання.
 Хлопцям знятися з військового обліку за місцем проживання та отримати військовий
документ для військовозобов’язаних з відповідною відміткою.
У дирекції інституту/деканаті факультету:
 Підписати договір на проживання. Для неповнолітніх студентів в договорі обов’язковим є
підпис батьків.
 Отримати ордер на проживання до базового гуртожитку, закріпленого за
інститутом/факультетом.
 Отримати 2 довідки хлопцям та 1 дівчатам про те, що є студентом.
 Отримати квитанцію на оплату за проживання у гуртожитку.
Примітка: попереджуйте про наявність пільг заздалегідь. При собі Ви повинні мати
документ, що засвідчує наявність пільг.
 Сплатити за проживання у гуртожитку та отримати квитанцію про сплату за проживання.
 Пройти медогляд та отримати довідку про проходження медогляду:
- 1-й курс інститутів/факультетів І, КН, КІТ, Е, СГТ, БЕМ та старші курси усіх
інститутів/факультетів – Центр первинної медико-санітарної допомоги НТУ «ХПІ»
(вул. Пушкінська, 79/1, секція 3);
- 1-й курс інститутів/факультетів ХТ, МІТ – гуртожиток № 9 (вул. Цілиноградська, 38).
 Направитись до свого гуртожитку. Адреси гуртожитків можна знайти на сайті
http://web.kpi.kharkov.ua/hostels/ у розділі «Загальна інформація про гуртожитки / Перелік
гуртожитків».
Або на мапі:
 У гуртожитку надати всі необхідні документи, здати ордер, заповнити особисту
картку та арматурний лист, отримати перепустку у гуртожиток і можна йти до
себе у кімнату.
 Військовозобов’язаним стати на військовий облік в районному військкоматі та у другому
відділі університету.
 Довідки для оформлення субсидій надають після повного поселення та сплати за проживання.
Звертатись до дирекції студмістечка після 15.09.2019.

