
ГУРТОЖИТКИ 

Університет має компактну територію, студентам 

пропонуються три гуртожитки, розраховані на проживання понад 

2000 осіб, які приїхали на навчання в Київ з інших регіонів 

держави, а також інших країн. Іногородні студенти поселяються в 

гуртожитки за наявності вільних місць згідно з наказом ректора. 
Після поселення між університетом і студентом укладається 

контракт на право проживання в гуртожитку, де передбачені права 
та обов’язки адміністрації КНТЕУ і студентів, а також 

відповідальність сторін щодо їх виконання. Розподіл кількості 
житлової площі (ліжко-місць) між факультетами для поселення 

іногородніх студентів у гуртожитки залежить від чисельності 
іногородніх, які мають у цьому потребу. В першу чергу 

забезпечуються місцями студенти, які належать до пільгових 

категорій (діти-сироти, діти, які мають статус постраждалих від 

наслідків Чорнобильської катастрофи, та діти, які належать до 

соціально незахищених категорій населення). Поселення студента в 

студентський гуртожиток здійснюється згідно з положенням «Про 

студентський гуртожиток КНТЕУ». Механізм поселення в 

гуртожиток університету такий: 

– студент І курсу пише заяву на ім’я проректора з науково-

педагогічної роботи щодо надання йому місця у гуртожитку і подає 
її в деканат факультету, на якому навчається; 

– заяви студентів ІІ–ІV курсів щодо продовження терміну 

проживання в гуртожитку подаються декану відповідного 

факультету або його заступнику з навчально-виховної роботи з 15 

березня по 15 травня поточного навчального року. Перед поданням 

у деканат заява узгоджується зі старостою блока, головою Ради 

студентського самоврядування гуртожитку, завідувачем 

гуртожитку, паспортистом, для юнаків – старшим інспектором з 
обліку та бронювання відділу кадрів (військово-обліковий стіл), 

директором або заступником директора студентського містечка; 
– студенти, які поселяються в гуртожиток, зобов’язані 

протягом 10 днів зареєструватися у паспортному столі студмістечка 
за встановленим порядком реєстрації фізичних осіб за місцем 

проживання, а юнаки – стати на облік у старшого інспектора з 
обліку та бронювання відділу кадрів (військово-обліковий стіл); 

– плата за проживання в гуртожитку проводиться в установ-

леному порядку за навчальний рік, включаючи період канікул; 

– проживання в гуртожитку студентам, які перебувають у 

академічних відпустках, не дозволяється; 



– ордер на поселення до гуртожитку видає директор 

студмістечка або його заступник на підставі наказу ректора 

університету лише за наявності: 
а) контракту на право проживання в гуртожитку; 

б) квитанції про сплату за проживання за навчальний рік; 

в) паспорта; 
г) медичної довідки про стан здоров’я з датою проходження 

флюорографічного обстеження. 

Студенти – мешканці гуртожитку повинні знати Правила 
внутрішнього розпорядку КНТЕУ та умови контракту на право 

проживання студента в гуртожитку і чітко їх дотримуватися, 

порушення правил поведінки призводить до виселення і відрахування 

з університету. Усі, хто поселяється в гуртожиток, обов’язково 

повинні пройти інструктаж з техніки безпеки щодо експлуатації 
електропобутовими приладами, газовим обладнанням та поведінки в 

екстремальних умовах (пожежа, пошкодження сантехнічного 

обладнання тощо). Інструктажі проводять інженер з охорони праці та 
пожежної безпеки і завідувач гуртожитку. Гуртожитки 
університету оснащені безкоштовним доступом до мережі 
Інтернет. 
 

 


