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Керуючись  спільним наказом  Міністерства освіти і науки України, Мі-

ністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 23.07.2010 

року № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг дер-

жавними та комунальними навчальними закладами»,спільним наказом Мініс-

терства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів Украї-

ни та Міністерства охорони здоров’я  від 28.03.2011 року №284/423/173 «Про 

встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гурто-

житках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності»,   

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року  № 796 в редакції 

від 29.14.2017 року «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи 

освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року № 1047 «Розмір стипендій уч-

нів професійно – технічних, студентів вищих навчальних закладів  ...»  та інши-

ми регламентуючими документами 

НАКАЗУЮ: 

1. Відмінити дію наказу від 09 лютого 2017 року № 104 ОД  “Про роз-

мір, строки та порядок стягнення плати за проживання у гуртожитках на 2017 

рік”  



2. Оплата зі студентів стягується : 

2.1. За ІІ семестр 2017-2018  навч. року (з 01.02.2018 р. по 30.06.2018 

року оплата до 01.03.2018 року; 

2.2  За І семестр 2018-2019 навч. року (з 01.09.2018 р. по 01.02.2019 ро-

ку) оплата до поселення. 

3. Ввести слідуючий розмір оплати за проживання тимчасово поселених 

у гуртожитках (за одне ліжко-місце) з 1.02.2018 року: 

3.1. Студентам денної форми навчання,  ас-

пірантам, докторантам, працівникам уні-

верситету, які займають окремі ліжко-

місця, випускникам університету, які готу-

ються до вступу в аспірантуру, окремо  

студенти іноземці сплачують повну собіва-

ртість ліжко – місця не залежно від гурто-

житку в якому проживають.   

гурт. №1 - згідно додатку 1п. 1.1; 

гурт. №2 - згідно додатку 2 п.1.1; 

гурт. №3 - згідно додатку 3 п.1.1; 

 гурт.№4 - згідно додатку 4 п.1.1; 

гурт. №5 - згідно додатку 5 п.1.1; 

гурт. № 6- згідно додатку 6 п.1.1; 

гурт. № 7- згідно додатку 7 п.1.1; 

гурт. № 9 - згідно додатку 8 п.1.1; 

гурт. № 10 - згідно додатку 9 п.1.1; 

гурт. №11- згідно додатку 10 п.1.1; 

гурт. № 12 - згідно додатку 11 п.1.1; 

гурт. № 13 - згідно додатку 12 п.1.1; 

гурт.  №14 - згідно додатку 13 п.1.1; 

гурт.  № 15 - згідно додатку 14 п.1.1; 

3.2. Студентам, які залишилися на повтор-

ний курс і продовжують проживати  у гур-

тожитках до початку занять (згідно наказу), 

стороннім особам, які проживають  за до-

говором.  

гурт. №1 - згідно додатку 1п.1.2; 

гурт. №2 - згідно додатку 2 п.1.2; 

гурт. №3 - згідно додатку 3 п.1.2; 

 гурт.№4 - згідно додатку 4 п.1.2; 

гурт. №5 - згідно додатку 5 п.1.2; 

гурт. № 6- згідно додатку 6 п.1.2; 

гурт. № 7- згідно додатку 7 п.1.2; 

гурт. № 9 - згідно додатку 8 п.1.2; 

гурт. № 10 - згідно додатку 9 п.1.2; 

гурт. №11- згідно додатку 10 п.1.2; 

гурт. № 12 - згідно додатку 11 п.1.2; 

гурт. № 13 - згідно додатку 12 п.1.2; 

гурт.  №14 - згідно додатку 13 п.1.2; 

гурт.  № 15 - згідно додатку 14 п.1.2 

3.3. Студентам заочного відділення універ-

ситету, абітурієнтам університету. 

гурт. №1 - згідно додатку 1 п.1.3; 

гурт. №2 - згідно додатку 2 п.1.3; 

гурт. №3 - згідно додатку 3 п.1.3; 



 гурт.№4 - згідно додатку 4 п.1.3; 

гурт. №5 - згідно додатку 5 п.1.3; 

гурт. № 6- згідно додатку 6 п.1.3; 

гурт. № 7- згідно додатку 7 п.1.3; 

гурт. № 9 - згідно додатку 8 п.1.3; 

гурт. № 10 - згідно додатку 9 п.1.3; 

гурт. №11- згідно додатку 10 п.1.3; 

гурт. № 12 - згідно додатку 11 п.1.3; 

гурт. № 13 - згідно додатку 12 п.1.3; 

гурт.  №14 - згідно додатку 13 п.1.3; 

гурт.  № 15 - згідно додатку 14 п.1.3 

3.4. Студентам, які закінчили університет, 

але продовжують жити у гуртожитках, від-

рядженим у НТУ “ХПІ” працівникам, учас-

никам змагань, олімпіад, родичам студен-

тів, які приїхали відвідати своїх близьких 

та ін. 

гурт. №1 - згідно додатку 1 п.1.4; 

гурт. №2 - згідно додатку 2 п.1.4; 

гурт. №3 - згідно додатку 3 п.1.4; 

 гурт.№4 - згідно додатку 4 п.1.4; 

гурт. №5 - згідно додатку 5 п.1.4; 

гурт. № 6- згідно додатку 6 п.1.4; 

гурт. № 7- згідно додатку 7 п.1.4; 

гурт. № 9 - згідно додатку 8 п.1.4; 

гурт. № 10 - згідно додатку 9 п.1.4; 

гурт. №11- згідно додатку 10 п.1.4; 

гурт. № 12 - згідно додатку 11 п.1.4; 

гурт. № 13 - згідно додатку 12 п.1.4; 

гурт.  №14 - згідно додатку 13 п.1.4; 

гурт.  № 15 - згідно додатку 14 п.1.4. 

». 

2. Затвердити додатки: 

2.1. 1 п.1.1, 2 п.1.1 (поліпшені умови), 3 п.1.1 (поліпшені умови), 4 п.1.1, 5 

п.1.1, 6 п.1.1, 7 п.1.1, 8 п.1.1, 9 п.1.1, 10 п.1.1, 11 п.1.1, 12 п.1.1, 13 п.1.1, 14 

п.1.1– Кошторис собівартості одного ліжко-місця для студента денної форми 

навчання; 

2.2. 1 п.1.2, 2 п.1.2 (поліпшені умови),3 п.1.2 (поліпшені умови), 4 п.1.2, 5 

п.1.2, 6 п.1.2, 7 п.1.2, 8 п.1.2 , 9 п.1.2, 10 п.1.2, 11 п.1.2, 12 п.1.2, 13 п.1.2, 14 

п.1.2-  Кошторис загальної собівартості одного ліжко-місця для сторонніх осіб; 

2.3. 1 п.1.3, 2 п.1.3 (поліпшені умови), 3 п.1.3 (поліпшені умови), 4 п.1.3, 

5 п.1.3, 6 п.1.3, 7 п.1.3, 8 п.1.3, 9 п.1.3, 10 п.1.3, 11 п.1.3, 12 п.1.3, 13 п.1.3, 14 



п.1.3 – Кошторис собівартості одного ліжко-місця для студентів заочного відді-

лення університету та абітурієнтів; 

2.4.  1.4, 2.4 (поліпшені умови), 3.4 (поліпшені умови), 4 п.1.4, 5 п.1.4, 6 

п.1.4, 7 п.1.4, 8 п.1.4, 9 п.1.4, 10 п.1.4, 11 п.1.4, 12 п.1.4, 13 п.1.4, 14 п.1.4- Кош-

торис собівартості одного ліжко-місця на добу. 

5. Студенти, які бажають проживати у гуртожитку в період літніх канікул 

(липень, серпень), з причин, які не повязані з виконанням графіку навчального 

процесу, мають написати заяву та укласти договір на проживання. 

У такому випадку оплата за проживання здійснюється  згідно Додатку 1 

п.1.2, 2 п.1.2 (поліпшені умови), 5 п.1.2, 7 п.1.2, 8 п.1.2 , 10 п.1.2, 11 п.1.2, 12 

п.1.2, 13 п.1.2, 14 п.1.2 (відповідно). 

6. Аспіранти, докторанти, працівники університету, які проживають за 

своїм бажанням в окремих кімнатах гуртожитків (при наявності вільних місць), 

сплачують за комунальні послуги та квартирну плату за користування загаль-

ною площею в розмірі, встановленому згідно Постанови Кабінету Міністрів 

України № 869 від 1.06.2011 року, діючим постановам  НКРЕ та Виконавчим 

комітетом Харківської міської Ради. 

7. Як виняток, окремі ліжко-місця та кімнати можуть надаватися на конт-

рактній підставі з оплатою проживання, виходячи з загальної  собівартості од-

ного ліжко-місця  згідно Додатків № 1 п.1.2, 2 п.1.2 (поліпшені умови), 5 п.1.2, 

7 п.1.2, 8 п.1.2 , 10 п.1.2, 11 п.1.2, 12 п.1.2, 13 п.1.2, 14 п.1.2 (відповідно), але не 

пізніше, як за місяць вперед.  

Договори на проживання готуються на підпис керівництву університету 

дирекцією студмістечка.  

8. Сімейні студенти університету сплачують проживання за кількість за-

йнятих ліжко-місць з оплатою за вільні місця і члена студентської родини, який 

не є студентом денної форми навчання, згідно Додатку № 1 п.1.2, 2 п.1.2 (по-



ліпшені умови), 5 п.1.2, 7 п.1.2, 8 п.1.2 , 10 п.1.2, 11 п.1.2, 12 п.1.2, 13 п.1.2, 14 

п.1.2 (відповідно). 

Оплата за місце, зайняте дитиною студентської сім’ї, не стягується. 

9. Не сімейні студенти університету, які займають за своїм бажанням по 

узгодженню з адміністрацією (при наявності вільних місць) більше одного ліж-

ко-місця, за вільну площу сплачують згідно Додатку № 1 п.1.2, 2 п.1.2 (поліп-

шені умови), 5 п.1.2, 7 п.1.2, 8 п.1.2 , 10 п.1.2, 11 п.1.2, 12 п.1.2, 13 п.1.2, 14 п.1.2 

(відповідно). 

10. Надати для нижче перерахованих категорій студентів передбачені 

законодавством України пільги : 

10.1 Безкоштовно: 

10.1.1. Діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування (до  за-

кінчення навчального закладу, при вступі до 23 річного віку); 

Підстава : Закон України «Про забезпечення організаційно - правових 

умов соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батківського піклу-

вання» 

10.1.2. Особи, батьки яких мають особливі заслуги перед Батьківщиною. 

(Нагороджені орденом Героїв Небесної сотні, Героїв Радянського Союзу, пов-

них кавалерів ордену Слави, чотирма і більше медалями «За відвагу», Героїв 

Соціалістичної праці незалежно від часу їх смерті.) 

10.1.3. Особи визначені учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

Підстава : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 

975.  

10.1.4. Діти учасників АТО, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) 

у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів, або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва в   районі про-

ведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а 



також в наслідок захворювання , одержаного в період участі в антитерористич-

ній операції; 

Підстава : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 

975.  

10.1.5. Інваліди війни; 

10.2. 50 % від встановленої суми: 

10.2.1. Особи, які проживали на забрудненій території ЧАЕС та  

віднесені до І або ІІ категорії. 

до  закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення 23 

років. 

11. Пільга на проживання надається винятково на підстави особистої зая-

ви  та наявності документів, що підтверджують статус заявника. Термін дії 

пільги починається з моменту подання заяви на її отримання. 

12. При зверненні студента надаються відповідні документи в частині 

комунальних витрат  для надання їх в районні відділи соціального захисту на 

отримання субсидій, тільки якщо сплачена повна сума за проживання у гурто-

житку, згідно даного наказу. 

13. У випадку підвищення вартості комунальних послуг та індексації за-

робітної плати проводиться перерахунок вартості проживання, вказаний в До-

датках № 1-14, згідно змін до даного Наказу. 

14.  Студенти, які порушують “Правила внутрішнього розпорядку у  

гуртожитках НТУ “ХПІ””, “Положення про студентські гуртожитки НТУ 

“ХПІ””, рішенням  комісії по поселенню або дирекції студмістечка виселяються 

з гуртожитку, або лишаються права проживання на загальних підставах на на-

ступний учбовий рік. 

15. Студенти, які мають заборгованість за проживання, на наступний пе-

ріод у гуртожиток не поселяються.  

16. Директорам інститутів та  деканам факультетів довести даний наказ 

до відома усіх студентів. 



17. Начальнику відділу діловодства та канцелярії  ХУДОЛЕЙ Людмилі 

Василівні до 28.02.2018 року розмножити даний наказ усім факультетам, відді-

лам, службам у частині, що їх стосується. 

18. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора  про-

фесора  ГАСАНОВА  Магомедєміна  Ісамагомедовича, проректора професора 

ЗАЙЦЕВА Юрія Івановича. 

 

 

Ректор                                                         Сокол Є.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


