
 

До   відома   студентів   всіх  курсів! 
 

Згідно наказу №445 від 19.07.2019 р. оплата за проживання в гуртожитках 

проводитиметься відповідно до витрат з подальшим повним розрахунком в 

кінці навчального року, на основі фактично нарахованих сум. 

  

Перша проплата при поселенні здійснюється за 6 місяців, в т. числі: 
гуртожиток №1 – 350 грн. щомісячно, - за 6 місяців – 2100 грн. 

гуртожитки №3,№4,№5,№6 – 520 грн. щомісячно, - за 6 місяців – 3120 грн. 

 

Оплату  за  проживання  в гуртожитках і за навчання студентів контрактної 

форми підготовки приймають розташовані в м. Вінниці відділення „Правекс-

банку” за такими адресами: 
вул. Пирогова, 56 - морфкорпус університету (підвальне приміщення); вул. Гоголя, 30;  

вул. Пирогова, 51.проспект Юності, 44  

 

При здійсненні платежів необхідно пред’являти ідентифікаційний номер. 

У  всіх  відділеннях  банку  з  1300  до  1400  технічна перерва. 
 

Крім відділень названого банку оплата може здійснюватися в будь - якому іншому банку 

міста. 
              Деканати 

              Бухгалтерія 



ДО ВІДОМА ЗАРАХОВАНИХ НА ПЕРШИЙ КУРС. 
 

1.Зарахованим на перший курс студентам з числа іногородніх громадян, кому надані місця в гуртожитках (дивись окремий 

список) на 2019/2020 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 (з відтиском штампа «знятий з реєстрації» - якщо паспорт старого зразка); ксерокопію паспорта (перша 

та друга сторінки і сторінка з штампом «знятий з реєстрації»); 

- військовозобов’язаним – знятись з військового обліку, мати при собі військовий квиток або приписне посвідчення; 

- першокурсницям, які закінчили медичні училища (коледжі), мати військові квитки та їх ксерокопії; 

- першокурсникам з виробничим стажем - трудові книжки здати в студентський архів канцелярій деканатів; 

- мати ідентифікаційний код і його копію. 

2.Тим першокурсникам в кого паспорт нового зразка (ІD-картка) необхідно мати довідку про реєстрацію або зняття з місця 

проживання та копію паспорта. 

3.Ті студенти, які не знялися 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 перший курс іногородні студенти, які не поселятимуться в гуртожитках, а проживатимуть в м. Вінниці на 

найманих кутках і квартирах не знімаються з реєстрації перед виїздом на навчання, їх реєстрація (прописка) не буде 

проводитись. 

5.Робоча форма студентів – медичний халат і шапочка (або косинка для студенток).  

Першокурсникам  необхідно мати: 2 медичних халати і 2 шапочки, спортивний костюм і спортивне взуття для занять на 

кафедрі фізвиховання (в спорткорпусі чи на стадіоні), 10-12 зошитів на 24 листки для конспектування лекцій і проведення 

практичних занять, альбом та набір кольорових фломастерів чи олівців для замальовування під час вивчення на кафедрі 

медичної біології життєвих циклів різних збудників захворювань.  

6.Комплекти підручників першокурсникам бібліотекою (розташованою в фармкорпусі) видаватимуться за складеним 

графіком 30 серпня 2019 р. після виробничих зборів. Необхідно мати сумку для книжок і ручку для оформлення отриманих 

видань та документ, що посвідчує особу. Окремі першокурсники, які будуть залучені 30 серпня після закінчення 

виробничих зборів до організаційних заходів призначеної на 31 серпня посвяти в число студентів отримають підручники 

окремо. 

 

Деканати, 

адміністрація студмістечка, бібліотека  

 



31 серпня    10:00  
(субота)   

 

 

На площі перед входом  

в морфологічний корпус відбудеться 

посвята зарахованих в студенти  

ВНМУ ім. М.І. Пирогова  
 

Запрошуються викладачі, студенти, батьки 

студентів, представники медичної громадськості 
 

Збір першокурсників за заявленими спеціальностями – біля встановлених покажчиків. 

  Ректорат 



 

 

 

ДО  УВАГИ 

СТУДЕНТІВ  1-6  КУРСІВ  ВСІХ  ФАКУЛЬТЕТІВ! 

 

Початок занять 2 вересня – 8 год. 45хв. 

Заняття проводитимуться за розкладом 

понеділка першого тижня 

 

              Деканати 

 



 

 

 

ДО  УВАГИ 

СТУДЕНТІВ  УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Ліквідація на кафедрах академічної 

заборгованості за підсумками весняної  

сесії призначена на 

 

27 - 30 серпня з 10:00. 
 
             Деканати 



 

 

До відома зарахованих на перший курс студентів контрактної 

форми навчання!  

Оплату за навчання та інші платежі приймають відділення 

Правекс- банку  за такими адресами: 

- вул. Пирогова, 56 (морфкорпус університету, підвальне 

приміщення);  

- вул. Гоголя, 30;  

- вул. Пирогова,51;  

- проспект Юності,44  

При здійсненні платежів співробітникам банку необхідно 

пред'явити ідентифікаційний номер.  

У відділеннях банку з 13:00 до 14:00 обідня перерва  

 

Крім відділень названого банку оплата може здійснюватись в                  

будь-якому іншому банку 

Деканат

Одержувач ВНМУ  ім.. І.М. Пирогова   

Код 02010669  

Банк Держказначейська  служба м. Київ  

МФО 820172  

Рахунок 31252231100251- плата за навчання  

Код платежу навчання  25010100 



 
Інформація про організацію поселення першокурсників  

в гуртожитки №1 і №3 кому виділені в них місця. 

1. Отримати ордер на поселення  з корінцем.  

Ордери на поселення першокурсники отримують по спеціальностям:  

- медицина - в вестибюлі гуртожитку №1 (вул. Блока,32)  

- педіатрія, медична психологія – в деканаті мед. факультету № 2 ( морфкорпус, 1 поверх). 

- стоматологія- в кімнаті студради гуртожитку №3 (вул. Блока, 30)  

- фармація, промислова фармація - в деканаті фармацевтичного факультету (новий корпус, 6 поверх)  

2. Пройти медогляд в студентській поліклініці (цокольне приміщення правої  сторони морфкорпусу) і одержати відповідну 

довідку.  

3. Оплатити проживання в гуртожитку за перше півріччя 2019/2020навчального року-2100 грн. з розрахунку по 350 грн. 

щомісячно і отримати квитанцію. 

 

  

 

 

 

 

 

Оплату  приймають відділення «Правекс банку» за адресами: вул. Пирогова, 56 (морфкорпус ВНМУ ім. Пирогова - підвальне 

приміщення); вул.Гоголя,30; вул. Пирогова,51; проспект Юності, 44. У всіх відділеннях банку з 13.00 до 14.00 обідня перерва. 

Крім відділень вказаного банку оплату за проживання в гуртожитку приймають інші банки.  

4. Оплатити адміністративний збір  за реєстрацію  та зняття з реєстрації  

(13гр. 60 коп.) і отримати квитанцію. 

 

Реквізити для оплати проживання: ВНМУ ім. М.І. Пирогова,              

код - 02010669, р/р-№31259231200251 - гуртожиток.  

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ, МФО 820172.  

Код платежу: гуртожиток - 25010200 



Реквізити оплати реєстрації: 

Одержувач: УК у м. Вінниці (Вінниця)22012500  

Код ЄДРПОУ: 38054707. МФО 899998,  

р/р 33211879002002. Банк Казначейство України. 

Призначення: *101; «адміністративний збір за реєстрацію, зняття з 

реєстрації місця проживання» 

 

Оплату приймає будь-який з банків названих в п.3 цієї інформації.  

Оплату за реєстрацію також приймає будь – який та інші банки міста. 

5. Для оформлення документів на реєстрацію першокурсникам, необхідно паспортистам університету (вул. Данила 

Галицького, бувша вул. 40 річчя перемоги  58 - а, гуртожиток №6 1 поверх, окремий вхід) пред'явити : 

- ордер на поселення та його ксерокопія;  

- паспорт та копії його 1,2 11 сторінок (ІD – картка з її копією та оригінал довідки про місце реєстрації) з штампом 

«знятий з реєстрації»), сторінки з штампом реєстрації; 

- квитанцію про сплату «Адміністративного  збору за реєстрацію, зняття з місця проживання»- (13гр. 60 коп.);  

- військовий квиток або приписне посвідчення (та його копію). 

- копію ідентифікаційного коду. 

Перед відвідуванням паспортистів тим першокурсникам, які мають військовий квиток або приписне посвідчення 

необхідно з'явитись на військову кафедру(кабінет 11,  3 поверх правого крила морфкорпусу).  

6. Після оформлення документів паспортистами , першокурсники поселяються в гуртожиток №1 вул. Блока-32 

(спеціальності- медицина, педіатрія, медична психологічна реабілітація; Фармація, промислова фармація) та 

гуртожиток №3 вул. Блока , 30 - (спеціальність стоматологія).  

7. При  поселенні в гуртожитки №1і №3 першокурсники пред'являють завідувачам гуртожитків:   

- ордер на поселення;  

- квитанцію про оплату проживання за I семестр;  

- довідку з студентської поліклініки;  

- одну фотокартку розміром 3×4 см. для оформлення  перепустки в гуртожиток.  

8. Поселення в гуртожитки  з 27.08.2019 року  (10.00 год.)  

9. Тим першокурсникам, які заздалегідь не знялись з реєстраційного обліку і які будуть поселені в гуртожитки ВНМУ 

зняття з реєстраційного обліку буде здійснюватися одночасно з їх реєстрацією паспортистами університету. 

          

         Деканати  

         Адміністрація студмістечка 



ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО ПОСЕЛЕННЯ ЗАРАХОВАНИХ ПЕРШОКУРСНИКІВ В ГУРТОЖИТКИ. 

 Поселення студентів першокурсників, кому з них виділені місця в гуртожитках 

(див. окремий список), здійснюватиметься з 27 серпня (з 10.00 год.) 

ОРДЕРИ НА ПОСЕЛЕННЯ ВИДАВАТИМУТЬСЯ: 

Першокурсникам спеціальностей:  

«Медицина»  –  в вестибюлі гуртожитку №1 (вул. Блока, 32) 

Педіатрія, медична психологія -  в деканаті мед.факультету № 2( морф 

корпус 1 повер). 

Фармація, промислова фармація – в деканаті фармацевтичного факультету 

(новий учбовий корпус -фармкорпус), 6 поверх. 

Стоматологія – в кімнаті студ. ради гуртожитку №3 (вул. Блока, 30) 

 Списки зарахованих першокурсників, кому з них виділені місця в 

гуртожитках будуть вивішені на дошках оголошень. Студентам, кому виділені 

місця в гуртожитках перед приїздом на навчання необхідно заздалегідь знятись з 

реєстрації (виписатись). 
 

Студентам –першокурсникам, які проживають в найманих кімнатах, чи в 

приватних гуртожитках зніматись з реєстраційного обліку не потрібно. 

                 

Деканати, профком. 


