Поселення студентів в гуртожиток
ЛДУФК ім. Івана Боберського
на 2022-2023 навчальний рік
1.Студенти, зараховані на І курс, а також студенти 2,3,4,5,6 курсів, які
потребують місця проживання в гуртожитку, відповідно до Положення про
студентський гуртожиток ЛДУФК ім. Івана Боберського, подають заяву на ім’я
декана факультету, з копіями паспорту та копіями документів, що є підставою
на право першочергового поселення з пільговою оплатою відповідно до :
- Постанови КМУ №433 від 16.06.1995р. «Про поліпшення матеріального
забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»;
- Законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх
дітей; дітей, один з батьків яких загинув у районі проведення АТО, бойових дій
чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту;
дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи для здобуття професійнотехнічної та вищої освіти; а також щодо осіб, зареєстрованих як внутрішньо
переміщені особи.
2. Рекомендовані до поселення студенти, здійснюють оплату за проживання в
гуртожитку через відділення банку (квитанцію отримати в завідувача
гуртожитку – гуртожиток №3, вул. Під Голоском,25).
3. Для здійснення поселення, студент звертається до завідувача гуртожитку
з такими документами:
- заява на проживання в гуртожитку (за наявності пільг, передбачених Законами
України, до заяви додати копії документів, що їх підтверджують), завізована
деканом факультету (отримати бланк та зареєструвати в експлуатаційнотехнічному (господарському) відділі, головний корпус, вул.Костюшка,11, кім.
№121);
- паспорт з відміткою про зняття з реєстрації (для реєстрації в гуртожитку на
період навчання);
- медична довідка від сімейного лікаря форми 086;
- приписне свідоцтво (військовий квиток) з відміткою (у 2022 році) про зняття з
військового обліку за місцем реєстрації (для хлопців);
- дві фотокартки, розміром 3х4.
4. Після цього, зі студентом укладається угода на проживання в гуртожитку
(терміном на один навчальний рік), видається ордер на право проживання та
перепустка на право входу до гуртожитку (гуртожиток №3, вул. Під
Голоском,25).
5. Іногородні абітурієнти, які потребують місця проживання в гуртожитку на
період вступних випробувань (творчих конкурсів), повинні написати заяву
завідувачу гуртожитку та у відділенні банку оплатити вартість проживання за
цей період.

У В А Г А!!!
Поселення в гуртожиток на 2022-2023 навчальний рік відбуватиметься у
три етапи:
1-й етап:
- студенти 2,3,4,6 курсів в період з 24 серпня 2022 до 01 вересня 2022;
2-й етап:
- студенти 1 курсу в період з 01 вересня 2022 до 19 вересня 2022;
3-й етап:
- студенти 5 курсу в період з 19 вересня 2022 до 15 жовтня 2022;
ВАЖЛИВО!!! На першому етапі поселення будуть розглядатися
заяви лише тих студентів, які за даними бухгалтерії ЛДУФК ім.Івана
Боберського на 24.08.2022р. повністю здійснили оплату за проживання у
гуртожитку за 2022-2023 н.р.
Безпосереднє поселення студентів 2,3,4,6 курсів у гуртожиток буде
проводитися перед початком навчального року.
Заяви на поселення від студентів, які станом на 24.08.2022 р. будуть мати
заборгованість за проживання у гуртожитку за 2021-2022 н.р. та заяви на
поселення, подані після 24.08.2022 р. будуть опрацьовані та розглянуті на
другому етапі поселення (орієнтовно після 19.09.2022 р.).
Відповідно до наказу №32-р від 01.02.2022, вартість проживання для
одного студента з 01.09.2022 року - 650,0 грн. в місяць.
На третьому етапі поселення, житло у гуртожитку надаватиметься за
наявності вільних місць.

