
 

ДО ВІДОМА ЗАРАХОВАНИХ НА 1 ТА 2 КУРС У 2022 р. 

 

1. Cтудентам зарахованим на 1 та 2 курс з числа іногородніх 

громадян, кому надані місця в гуртожитках (див. окремий 

список) на 2022-2023 н.р. перед прибуттям на навчання 

необхідно: 

- знятись з реєстраційного обліку (виписатись), мати при собі 

паспорт з довідкою про зняття з реєстраційного обліку з місця 

проживання; 

- військовозобов’язаним – знятись з військового обліку, мати 

при собі військовий квиток або приписне посвідчення; 

- здобувачі, які закінчили медичні училища (коледжі), 

зобов’язані мати військовий квиток та мати його ксерокопії; 

- здобувачам з виробничим стажем – трудові книжки здати в 

студентський архів канцелярій деканатів; 

- мати ідентифікаційний код та його копію. 

2. Здобувачам, які мають паспорт нового зразка (ID-картка), 

необхідно мати довідку про реєстрацію або зняття з місця 

проживання та мати копію паспорта. 

3. Студенти, які не були зняті з реєстраційного обліку – їх зняття 

з обліку та реєстрація буде здійснюватися одночасно 

паспортистом. При собі необхідно мати поштовий конверт з 

маркою по Україні. 

4. Зараховані на 1 та 2 курс іногородні студенти, які не 

поселятимуться в гуртожитках, а проживатимуть у м. Вінниця на 

найманих кутках і квартирах не знімаються з реєстрації перед 

виїздом на навчання. Їх реєстрація (прописка) не буде 

проводитись. 

 

Деканат 

  



 

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАПИС 

НА РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

 

Прозорі офіси консультанти за адресами: 

 

(вул. Соборна, 59) 

65-50-50 – кол. центр, 067-000-26-61 

 

(пр. Космонавтів, 30) 

50-91-34 – кол. центр, 067-000-26-63, 073-000-26-63 

 

(вул. Замостянська, 7) 

50-91-36 – кол. центр, 067-000-26-64, 073-000-26-64 

 

(вул. Брацлавська, 85) 

50-91-35 – кол. центр, 067-000-26-65, 073-000-26-65 

 

в ЖЕО за адресами: 

(вул. Келецька, 65) – тел. (0432) 52-64-46 

(вул. Ващука, 16) – тел. (0432) 46-99-39 

  



ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1-2 КУРСУ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ 

РЕЄСТРАЦІЮ ВПЕРШЕ  

(звертатися у гуртожиток №6 до паспортиста, вхід з вулиці) 

Необхідний перелік документів: 

1. Паспорт (оригінал) + 2 ксерокопії. 

У кого паспорт нового зразку (ID-картка) + 2 ксерокопії і необхідна 

ОБОВ’ЯЗКОВО Довідка про реєстрацію місця проживання, або зняття з 

реєстрації (оригінал); 

2. Ідентифікаційний код + його ксерокопія; 

3. Приписне посвідчення або військовий квиток + ксерокопія; 

ОБОВ’ЯЗКОВО бути знятим з військового обліку вдома (по місцю реєстрації); 

4. Ордер + корінець + ксерокопія; 

5. Конверт з маркою по Україні (для тих, хто не знявся з реєстр. обліку). 

6. Військовозобов’язаним звернутись на військову кафедру (каб. № 11) 

7. Квитанція про оплату реєстрації місця проживання на суму 37,22 грн. 

 

 

 

 

 



ПРО ПОРЯДОК ПОСЕЛЕННЯ СТУДЕНТІВ І-ІІ КУРСІВ, 

ЯКІ В 2022-2023 Н.Р. ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ 

 

З отриманими ордерами на поселення звертатись безпосередньо до 

завідувача гуртожитка, № якого вказаний в ордері; 

 

При собі необхідно мати: 

1. Ордер на поселення; 

2. Довідку сімейного лікаря про підсумки обстеження на 

педикульоз; 

3. Квитанцію про оплату проживання за І півріччя 2022-2023 н.р. 

(реквізити для оплати уточнити у завідувача гуртожитком). 


