
Додаток 10.1.2 до Договору найму житлового приміщення в гуртожитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

Примітка: Заповнюється у двох оригінальних примірниках українською мовою, друкованими літерами та 

приймається, якщо немає виправлень. 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ 

до Договору найму житлового приміщення в гуртожитку 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, Законом 

України «Про вищу освіту», главою 4 Житлового кодексу України, Цивільного кодексу 

України, Примірним положенням про користування гуртожитками, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 498, Положенням про 

особливості користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 21 листопада 2019 року № 1452 

та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за № 114/34397, 

Положенням про студентське містечко Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна, Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках 

студмістечка Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та ознайомившись 

з умовами Договору найму житлового приміщення в гуртожитку Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (далі – Договір) в мережі Інтернет за адресою: 

https://karazin.ua/universitet/studmistechko/dokumenty/ приєднуюсь до умов Договору з такими 

нижченаведеними персоніфікованими даними: 

Прізвище, ім’я, по батькові 
 

 

Дата народження 
 

 

РНОКПП 
 

 

Серія, номер паспорта (ID 

картки), ким виданий, дата 

видачі 

 

 

 

Місце проживання 
 

 

Телефон 
 

 

Електронна пошта 
 

 

Підписавши цю заяву-приєднання (акцептувавши її) засвідчую вільне волевиявлення 

щодо приєднання до умов договору в повному обсязі. 

Своїм підписом підтверджую згоду на автоматизовану обробку персональних даних 

згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на 

отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або 

вартісних обсягів наданих за Договором послуг. 

 

       
(Дата)    (підпис)  (ВІП) 

 

*Заповнюється для неповнолітніх вступників/студентів. 

Я, (П.І.Б.) ______________________________________________________________________,  

паспорт серія _____ № ______________________ виданий _________________  

_______________________________________________________________________________, 

даю згоду на укладання договору найму житлового приміщення в гуртожитку Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна моїм сином (моєю донькою)  

_________________________________________________________________. 

«___» ____________ 20__ року        _______________ 

                                                                                        (підпис) 

https://karazin.ua/universitet/studmistechko/dokumenty/

