
Перелік документів та механізм поселення студентів V курсу (магістрів), які 

раніше не проживали в гуртожитку КНЕУ. 

Перелік документів: 

-паспорт (оригінал та копія) з штампом про зняття з реєстрації; 

-ідентифікаційний код; 

-2-і фотокартки (3*4); 

-флюорографія; 

- довідка про зняття, якщо у Вас ID паспорт; 

-маленький конверт без марки; 

-квитанція за оплату проживання (платимо за 10 місяців, сума 5200 гривень (10 

місяців); номер розрахункового рахунку можна  взяти на сайті); 

-для чоловіків – оригінал  та копія приписного посвідчення, з  штампом про зняття 

з військового обліку. 

Звертаємо Вашу увагу, якщо у Вас є документи, що дають Вам право на пільгу, то 

Вам необхідно завірити документи (що стосуються пільги) в деканаті та надати їх 

до студентської профспілки. Сума оплати за проживання для пільговиків може 

бути різна, тому її варто уточнювати в студентській профспілці  перш ніж 

записувати в договір. 

ДЛЯ ПОСЕЛЕННЯ : 

а) необхідно з’явитись за адресою яка вказана у списку; 

б) у завідуючої гуртожитком взяти 2-а примірники договору та зробити копію 

третього примірника (для прописки), заповнити їх (номер договору можна 

дізнатись у завідуючої гуртожитком); 

в) оплатити за проживання (зразок  та розрахунковий рахунок на сайті 

студмістечка, не забуваємо ставити номер договору який можна дізнатись у 

завідуючої гуртожитком). 

г) з договором, оплатою та 1-єю фотокарткою (розмір 3*4) звертаємось до 

паспортного столу (вул. Дегтярівська 49) та отримуємо ордер. 

д) з ордером, флюорографією та довідкою про щеплення звертаємось до 

студентської поліклініки  (КПІ) 

д) з пакетом документів повертаємось до гуртожитку та надаємо завідуючій: 

- договори (3-и примірники) 

-ордер з відміткою флюорографії 

- фотокартку для перепустки 

- копію платіжки 

 Нарешті можна заселитись 

 

Для прописки  

( ця інформація стосується тих хто проживатиме за адресами:  

 вул. М. Капніст №4;  вул. М. Капніст №8;  вул. Дегтярівська № 49,  

вул. Дегтярівська №49а  та просп. Перемоги №54а. Всі хто проживає за адресою 



вул. Сім'ї Сосніних 15а- консультація надається по місцю проживання (тобто 

в гуртожитку). 

КРОК 1.: 

Для прописки необхідно звернутись до паспортного столу ( вулиця Дегтярівська, 

49). 

Необхідно мати при собі наступні документи: 

-паспорт (оригінал та копія) з штампом про зняття з реєстрації; 

- довідка про зняття, якщо у Вас ID паспорт; 

-для чоловіків – оригінал  та копія приписного посвідчення, з  штампом про зняття 

з військового обліку; 

- для чоловіків – форма № 17 (надається в каб. № 252 в головному корпусі КНЕУ);  

- довідка з деканату Вашого факультету до паспортного столу, що Ви є студентом 

(студенткою) університету. Довідка діє протягом місяця.  

- 1 (один) примірник договору про оренду жилої площі (підписаний екземпляр 

забираємо у завідувача гуртожитком) 

 

КРОК 2. 

У паспортному столі Ви заповнюєте бланк заяви на реєстрацію. 

Отримуєте картку (форма № 16) 

 

КРОК 3. 

Чоловіки далі їдуть до військкомату Шевченківського району м. Києва на вулиці 

Салютній ,4. Військкомат працює в понеділок та четвер з 9.00 до 13.00 

При собі необхідно мати: 

паспорт (оригінал та копія) з штампом про зняття з реєстрації; 

- довідку про зняття, якщо у Вас ID паспорт; 

- оригінал  та копію приписного посвідчення, з  штампом про зняття з 

військового обліку; 

форму № 16; 

форму № 17; 

заяву на реєстрацію 

 

КРОК 4. 

Після постанови на реєстраційний облік,  повертаються до паспортного столу (на 

зворотному шляху роблять копію форми № 16 з штампом військомату)  

Після цього їдуть  на ст. метро «Університет», бульвар Шевченка, 26/4 в ЦНАП 

(Центр надання адміністративних послуг населенню) та здають документи для 

реєстрації місця проживання. 

В приміщенні ЦНАП необхідно буде сплатити держмито за реєстрацію. 

На даний час сума мита становить 13.60 грн. Реквізити вказані на дошці оголошень 

в приміщенні ЦНАП.  

P.S.  Чоловіки звільнені від військової служби (про це має бути наданий 

відповідний документ) та дівчата студентки після оформлення документів в 

паспортному  столі зразу їдуть в ЦНАП. 


