
Додаток 13 

до Правил прийому до КНТЕУ  

для здобуття вищої освіти в 2021 році 

(пункт 7 розділу II) 
 

Порядок поселення до гуртожитків КНТЕУ 

1. Цей порядок регламентує функціонування студмістечка і гуртожитків 

КНТЕУ, визначає порядок надання житлової площі в гуртожитках університету 

іногороднім студентам, студентам з інших країн, вступникам та студентам 

заочної форми навчання під час екзаменаційної сесії.  

2. Порядок поселення розроблено з метою ефективного використання 

житлової площі та забезпечення високого рівня культури проживання у 

гуртожитках студмістечка університету. 

3. Поселення в кімнати гуртожитків здійснюється відповідно до 

встановлених санітарних норм та за ущільненою схемою поселення за 

зверненням Ради студентського самоврядування університету.  

4. Адміністрація КНТЕУ укладає Договір найму жилого приміщення 

гуртожитку про тимчасове платне користування ліжко-місцем і створеними 

побутовими умовами з мешканцем гуртожитку. 

5.  Вступники до магістратури можуть поселитися до cтудентського 

гуртожитку на період проведення вступних випробувань на підставі направлень 

приймальної комiciї за наявностi вільних ліжко-місць.  

Вступники, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, 

зобов’язанi звільнити місце в гуртожитку після оголошення результатів іспитів 

протягом 1 дня.  

6. Організація поселення студентів I курсу ОС «Бакалавр» та «Молодший 

спеціаліст», II-III курсів ОС «Бакалавр» на основі ОКР та  

I курсу ОС «Магістр»: 

6.1. Іногородні вступники під час подачі документів до приймальної комісії 

за необхідності вказують про потребу надання ліжко-місця в гуртожитку 

КНТЕУ.  

6.2. Приймальна комісія згідно отриманих даних формує списки студентів 

відповідних курсів та факультетів. 

6.3. Приймальна комісія спільно з відділом організаційно-виховної роботи та 

інформаційного забезпечення і дирекцією студмістечка розробляє графік 

організованого поселення студентів до гуртожитків та розміщуює його на 

офіційному сайті КНТЕУ.  

6.4. До гуртожитків КНТЕУ не поселяються студенти, які проживають у м. 

Києві та в 50-кілометровій зоні від нього.  

Студенти, які мають постійне місце реєстрації у населених пунктах, 

розташованих в зоні понад 50 км від міста Києва, можуть бути поселені до 

гуртожитків КНТЕУ за наявності вільних ліжко-місць. 



6.5. Право на безоплатне проживання в гуртожитку надається студентам, які 

відповідно до законодавства України належать до наступних категорій громадян: 

–  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх 

числа віком від 18 до 23 років (Закон України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, 

навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування» від 05.04.1994 № 226); 

–  студенти з числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, 

постраждалих учасників Революції Гідності (Закон України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», постанова Кабінету Міністрів України «Про 

надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти» від 

23.11.2016 №975); 

–  студенти з числа дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності (Закон 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанова 

Кабінету Міністрів України «Про надання державної цільової підтримки деяким 

категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої та вищої освіти» від 23.11.2016 №975); 

 –  студенти з числа дітей загиблих (пропавших безвісті) у районі проведення 

антитерористичної операції (Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», постанова Кабінету Міністрів України «Про надання державної 

цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти» від 23.11.2016 №975); 

–  студенти з числа дітей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, 

одержаних під час участі у Революції Гідності, а також дітям осіб, яким посмертно 

присвоєно звання Герой України (постанова Кабінету Міністрів України «Про 

надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти» від 

23.11.2016 №975).  

6.6. Право на проживання в гуртожитку з пільговою оплатою (50% від 

встановленого університетом розміру) надається студентам, які відповідно до 

законодавства України належать до наступних категорій: 

–  студенти з числа внутрішньо переміщених осіб (постанова Кабінету Міністрів 

України «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для 

здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти» 

від 23.11.2016 №975); 

–  студентам, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення 

(постанова Кабінету Міністрів України «Про надання державної цільової підтримки 

деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої та вищої освіти» від 23.11.2016 №975) 

–  студентам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 



Чорнобильської катастрофи»). 

 Перелік пільгових категорій студентів не є вичерпним і може змінюватися 

в порядку та з урахуванням вимог чинного законодавства України. 

7. Порядок поселення до гуртожитків студентів I курсу ОС «Бакалавр» та 

«Молодший спеціаліст», II-III курсів ОС «Бакалавр» на основі ОКР та   I курсу 

ОС «Магістр»: 

7.1. Поселення до гуртожитків здійснюється за наказом ректора за 

погодженням з Радою студентського самоврядування. 

7.2. Студент при поселенні до гуртожитку обов’язково повинен надати: 

– заяву на ім’я ректора університету (проректора) про надання йому на 

відповідний навчальний рік ліжко-місця в гуртожитку, яка пишеться студентом 

самостійно і завчасно, за розміщеним на сайті Університету зразком; 

– ID-картку громадянина України з довідкою про реєстрацію місця 

проживання особи та копії цих документів (або паспорт старого зразка з копією 

1, 2 та 11 сторінок); 

–  чотири фото 3х4 см; 

– результати проходження флюорографії; 

– квитанцію про оплату за проживання в гуртожитку в розмірі, 

встановленому університетом за 10 місяців; 

– оригінал та копію приписного свідоцтва з районного військового 

комісаріату за місцем проживання (для юнаків); 

– оригінали та копії документів  про наявність пільг (за необхідності). 

7.3. Оплату за проживання в гуртожитку необхідно внести завчасно за 

вказаними на сайті Університету реквізитами. У квитанції обов’язково необхідно 

вказувати прізвище, ім’я та по-батькові студента. Квитанцію про оплату 

необхідно надати безпосередньо під час поселення.  

7.4. Завідувач гуртожитку або його заступник ознайомлюють студента з його 

місцем проживання, надають необхідний інвентар, комплект білизни, 

перепустку на право входу до гуртожитку. Передання перепустки іншій особі 

суворо заборонено. 

7.5. Завідувач гуртожитку, під особистий підпис у відповідному журналі, 

ознайомлює студента з Правилами внутрішнього розпорядку в КНТЕУ, 

пожежної та газової безпеки, забороною користування окремими 

електропобутовими приладами. 

7.6. Студентам, які заселилися до гуртожитку, необхідно в 10-денний термін 

зареєструвати місце проживання за адресою гуртожитку у паспортному столі 

студмістечка, а юнакам – в 7-денний термін стати на військовий облік у 

районному військовому комісаріаті міста Києва. 

7.7. У 10-денний термін від дня поселення завідувач гуртожитку перевіряє 

наявність електроприладів у кімнаті та виписує квитанцію на оплату щодо 

додаткового споживання електроенергії мешканцем за період, на який його 

поселено до гуртожитку. 

Мешканець гуртожитку зобов’язний протягом 10 днів після отримання 

квитанції сплатити за додаткове споживання електроенергії згідно з 

розрахунком. 



Плата за користування електропобутовими приладами здійснюється 

мешканцем два рази на рік.  

8. Порядок поселення до гуртожитків студентів II-IV курсів ОС «Бакалавр» 

та II курсу ОС «Магістр»: 

8.1. Особи, що мають потребу у ліжко-місці в гуртожитку, пишуть заяву на 

ім’я ректора університету (проректора) про надання їм на відповідний 

навчальний рік ліжко-місця в гуртожитку. 

8.2. Заяви про надання ліжко-місця для проживання в гуртожитку на 

наступний навчальний рік узгоджуються зі старостою блоку, головою Ради 

студентського самоврядування гуртожитку, завідувачем гуртожитку, 

начальником відділу військового обліку призовників і військовозобов’язаних 

(для юнаків), паспортистом, деканом або його заступником з навчально-виховної 

роботи. 

8.3. Узгоджені заяви в період з 01 травня по 31 травня відповідного поточного 

навчального року подаються декану факультету (або його заступнику з 

навчально-виховної роботи). 

8.4. Списки студентів на поселення в гуртожитки, складені на підставі 

поданих заяв, розглядає декан факультету (або його заступник з навчально-

виховної роботи) і готує проєкт наказу про поселення студентів у гуртожитки на 

наступний навчальний рік. 

8.5. Студенти, які вчасно не оформили необхідні для поселення у гуртожиток 

документи, та студенти, які неодноразово порушували Правила внутрішнього 

розпорядку та умови Договору найму жилого приміщення гуртожитку, можуть 

бути поселеними на наступний навчальний рік після загального завершення 

поселення в гуртожитки за наявності вільних ліжко-місць. 

8.6. Поселення на новий навчальний рік проводиться у серпні місяці 

поточного року відповідно до складеного графіка, який  розміщується на 

офіційному веб-сайті КНТЕУ. 

8.7. Особа, якій надано ліжко-місце для проживання в гуртожитку на 

наступний навчальний рік, зобов’язана особисто пред’явити завідувачу 

гуртожитку паспорт, результати проходження флюорографії, квитанцію про 

оплату за 10 місяців проживання у розмірі, встановленому університетом. 

8.8. У 10-денний термін від дня поселення завідувач гуртожитку перевіряє 

наявність електроприладів у кімнаті та виписує квитанцію на оплату щодо 

додаткового споживання електроенергії мешканцем за період, на який його 

поселено до гуртожитку. 

Мешканець гуртожитку зобов’язний протягом 10 днів після отримання 

квитанції сплатити за додаткове споживання електроенергії згідно з 

розрахунком. 

Плата за користування електропобутовими приладами здійснюється 

мешканцем два рази на рік. 


