
Додаток 10.1.3 до Договору найму житлового приміщення в гуртожитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

ОРДЕР  

на жилу площу в гуртожитку 

№ __________ серія ___________ 

м. Харків                                                                                від ___ _________ 20__ року 

 

                               Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна    
(найменування підприємства, установи, організації, органу місцевого самоврядування, що видає ордер) 

виданий  __________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

__________________________________________________________________________________, 

який (яка) працює (навчається) у  

______________Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна____________, 
(місце роботи, навчання) 

на право зайняття однією особою, особою із сім’єю з ___-___ осіб (необхідне підкреслити) 

жилого приміщення, ліжко-місця (необхідне підкреслити) в гуртожитку № ______ по вул. 

_______________ у місті Харків, буд. № ____________, корпус № __________, жиле приміщення 

(кімната, блок, секція) № _________ площею _____ кв. метрів. 

Ордер видано на підставі ________________________________ від ___ _________ 20___ року. 
 (зазначається номер і дата рішення про надання жилої площі в гуртожитку) 

Цей ордер є підставою для вселення на надану жилу площу і підлягає зберіганню особою, 

якій його видано. 

СКЛАД СІМ’Ї 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Рік 

народження 

Родинні відносини з особою, на ім’я 

якої видано ордер 

- - - - 

___________________________________________________________________________ 

 

КОРІНЕЦЬ ОРДЕРА 

на жилу площу в гуртожитку 

№ __________ серія ___________ 

від ___ _________ 20__ року 

Ордер видано ____________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

який (яка) працює (навчається) у  

______________Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна____________, 
(місце роботи, навчання) 

на право зайняття однією особою, особою із сім’єю з ___-____ осіб (необхідне підкреслити) 

жилого приміщення, ліжко-місця (необхідне підкреслити) в гуртожитку № ______ по вул. 

_______________ у місті Харків, буд. № _____, корпус № _____, жиле приміщення (кімната, 

блок, секція) № _____, площею _____ кв. метрів. 

Ордер видано на підставі ________________________________ від ___ _________ 20___ року. 
 (зазначається номер і дата рішення про надання жилої площі в гуртожитку) 

СКЛАД СІМ’Ї 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Рік 

народження 

Родинні відносини з особою, на ім’я 

якої видано ордер 

- - - - 

  

Ордер одержав ____________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

__________________ 
(підпис) 

від ___ ___________ 20___ року 

 

__________________________________ 
(найменування посади особи, яка видала ордер) 

 

________________ 
(підпис) 

 

____________________ 
(прізвище, ініціали) 

МП   


