Відповідальні особи факультету за поселення до гуртожитку:
Гуслєв Андрій Павлович
заступник декана з виховної роботи
адреса: північний корпус, 3-й поверх, ауд. 370
телефон: (057) 707-52-90
е-mail: guslev@karazin.ua
соцмережі: фейсбук, вконтакте
Порядок поселення абітурієнтів в гуртожиток:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Написати заяву на ім'я декана на отримання місця в гуртожитку.
- 1 та 5-й курси ставлять позначку про необхідність гуртожитку в заяві при
подачі документів до приймальної комісії (вважається за заяву);
- особи що вже навчаються та поселяються перший раз подають заяву у разі
необхідності поселення.
Отримати направлення на заселення в гуртожиток у відповідального за
поселення в гуртожитку (ауд. 370 північного корпусу університету, майдан
Свободи, 6);
Отримати довідку в деканаті факультету (ауд. 375 північного корпусу
університету, майдан Свободи, 6) про те, що ви є студентом університету, з
номером наказу зарахування (для хлопців 2 довідки: одна для паспортиста, а
інша для районного військкомату);
Отримати медичну довідку в медпункті університету (2-й поверх головного
корпусу університету, майдан Свободи 4).
Знятися з реєстраційного обліку за попереднім місцем проживання (тільки
після виконання всіх попередніх пунктів) - за бажанням. Переоформлення
відбувається протягом місяця.
Мати при собі:
 паспорт або ID-картку з витягом/довідкою про прописку та копії ID-картки чи


7.
8.

паспорта (1,2 та 11 сторінки);

довідку з деканату про те, що особа є студентом денного відділення
університету з номером наказу про зарахування (для чоловіків – 2 довідки:
одна для паспортиста, друга – для РВК);
 направлення з деканату на поселення в гуртожиток з вказаними номерами
гуртожитку та кімнати;
 медичну довідку з медпункту університету;
 три фотографії 3 на 4;
 квитанцію про сплату за проживання у гуртожитку (реквізити надає
дирекція студмістечка гуртожитку);
 квитанцію про сплату держмита за реєстрацію на 13 грн. 60 коп. (реквізити
надає дирекція студмістечка);
 приписне свідоцтво (військовий квиток), зняте з військового обліку за
попереднім місцем проживання;
 ксерокопію ідентифікаційного номеру (для чоловіків до РВК);
 конверти 2 шт. (для чоловіків до РВК).
Прийти на поселення до паспортиста студентського містечка (вул. О. Яроша,
11, станція метро Ботанічний сад).
Оселитися на розподілене місце у коменданта відповідного гуртожитку.
ДОКУМЕНТИ БУДУТЬ ПРИЙМАТИСЯ ПОВНИМ ПАКЕТОМ!!!
Документи здати паспортисту в дирекцію студмістечка, оформити перепустку,
далі звернутися до завідувача гуртожитком для подальшого поселення!!!!!

Гуртожитки факультету:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

гуртожиток № 2 (вул. О. Яроша, 11, станція метро Ботанічний сад, тел. (057)
340-51-38);
гуртожиток № 6 (вул. Академіка Вальтера, 14, сел. П’ятихатки, тел. (057) 33507-22);
гуртожиток № 7 (вул. Алчевських, 46, станція метро Пушкінська, тел. (057) 70048-00);
гуртожиток № 9 (просп. Людвіга Свободи, 51, станція метро Олексіївська, тел.
(057) 336-77-74);
гуртожиток № 10 (вул. О. Яроша, 12, станція метро Ботанічний сад, тел. (057)
340-51-17);
гуртожиток № 11 (вул. О. Яроша, 12, станція метро Ботанічний сад, тел. (057)
340-36-04).

Умови проживання: в кімнатах по 3-4 людини; санвузол і кухня знаходяться на
блоці, обладнана пральна кімната, є інтернет, спортивний зал і кімната самостійної
підготовки.
Дирекція студмістечка: гуртожиток № 2, вул. О. Яроша, 11, вхід з правої сторони
будівлі
Директор студмістечка
Рева Микола Васильович
телефон: (057) 340-96-60
е-mail: studycity@karazin.ua
Заступник
директора студмістечка
Ярошевець Юрій Якович
телефон: (057) 340-13-30
Голова студентської
ради студмістечка
Додукало Михайло Юрійович
УВАГА!!! Важлива інформація!
1.
2.

3.

4.
5.

Всі заяви та звернення пишуться від руки, особисто.
Особи які залишаються у гуртожитку після 30 червня або які бажають закріпити
за собою місце у гуртожитку у зв’язку із проходженням стажування, практики
чи з інших причин, обов’язково мають подати заяву на ім’я декана (подавати
до ауд. 373).
Заяви можна подати в електронному (відсканована заява) вигляді за
елекронними адресами: irtb@karazin.ua, guslev@karazin.uа (у полі «Тема»
вказати «Гуртожиток»).
Перепоселення відбувається щорічно на початку навчального року.
Перед поселенням необхідно ознайомитись із документами на сайті, що
регламентують поселення та проживання у гуртожитку.

