
ПАМ’ЯТКА 
Для поселення в гуртожиток  

іногородньому студенту НЕОБХІДНО! 
1. Написати заяву на ім’я директора студмістечка на право надання ліжко-місця в 

гуртожитку.  
2. На підставі заяви, підписаної директором студмістечка, копій відповідних 

документів: паспорта (зразка книжечка: 1-2, 12-13 сторінки, зразка ID картка: 1-2 
сторони), довідки з місця реєстрації Ф-13 (лише для паспорта зразка ID), 
ідентифікаційного коду та кольорових фотокарток 3х4 (2 шт), виписується Ордер 
(паспортний стіл: гурт. №4, вул. Інститутська 7). 

3. Провести оплату в повному обсязі за проживання в гуртожитку (за 10 місяців). 
Оплата здійснюється за адресами: вул. Інститутська 4, Інститутська 15/1, 
ПриватБанк (обов’язково надати на поселення). 
Оплату можна здійснити також в інших банках міста та за місцем проживання.  

4. Реквізити: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11. Одержувач: ХНУ, код 
ЄДРПОУ: 02071234, Банк  ДКСУ, м. Київ, Р\р: UA968201720313211002202012059. 
Призначення платежу: плата за проживання. 
Обов’язково перевіряйте правильність написання Ваших Прізвища Ім’я По 
батькові та реквізитів у квитанції. 

5. Надати копії документів, які підтверджують пільги (за їх наявності) в планово-
фінансовий відділ для написання заяви (каб. 3-315, 3-324/1). 

6. Укласти Договір на проживання у 2-х примірниках. 
7. Пройти за місцем основного проживання флюорографічного обстеження органів 

грудної клітки та отримати довідку про його проходження, не пізніше ніж рік тому 
(обов’язково на поселення). 

8. Надати документ про отримання щеплення (вакцинацію) від COVID-19 
(обов’язково на поселення). 

9. Отримати довідку від сімейного лікаря про відсутність паразитарних захворювань 
шкіри та волосистої частини голови, клінічних ознак гострих інфекційних 
захворювань, а також контактів з інфекційними хворими (з часу видачі дійсна 
впродовж 3-х діб) (обов’язково на поселення). 
Зазначену довідку можна отримати за місцем основного проживання, або ж при 
поселені після укладання декларації з сімейним лікарем (лікарем-терапевтом) у м. 
Хмельницький. 

10. Пройти реєстрацію у завідувача гуртожитку з відповідними документами: 
1) ордер (п. 2); 
2) квитанція про повну оплату за проживання (п. 3); 
3) договір на проживання в 2-х екземплярах (п. 6); 
4) документальне підтвердження написаної заяви для отримання пільг (для 

пільгових категорій) (п. 5); 
5) довідка про проведення флюорографічного обстеження (п. 7); 
6) документ про отримання щеплення (вакцинацію) від COVID-19 (п. 8); 
7) довідка від сімейного лікаря (п. 9); 
8) кольорові фотокартки 3х4 – 2 шт. 

11. Зніматися з реєстрації місця проживання та військового обліку (для юнаків) НЕ 
ОБОВ’ЯЗКОВО, але НЕОБХІДНО відмітитись в паспортному столі студмістечка 
(гурт №4, вул. Інститутська, 7). 

12. У випадку залишення гуртожитку з будь-яких підстав – здати ордер завідувачу 
гуртожитку. 

13.  У разі виникнення питань, пов’язаних з поселенням до гуртожитку, звертатись до 
дирекції студмістечка: тел.0382-67-15-29. 


