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ПОЛОЖЕННЯ

про оплату за проживання та користування додатковими послугами в гуртожитку 
Новомосковського фахового кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В. 

Литвиненка для всіх категорій мешканців з 01 вересня 2021 року

1. Встановити такі розміри оплати за проживання у студентському гуртожитку 
коридорного типу, залежно від кількості та категорії мешканців:

1.1. студенти денного відділення НФККЕП - за ліжко-місце за місяць у звичайних 
кімнатах, без урахування ПДВ:

- при 3-хмісному поселенні в кімнаті -  600,00 грн.;
- при 2-хмісному поселенні в кімнаті -  900,00 грн.;
- при одномісному поселенні в кімнаті -  1800,00 грн.

1.2. студенти денного відділення НФККЕП - за ліжко-місце за місяць у кімнатах 
підвищеного комфорту, без урахування ПДВ:

- при 2-хмісному поселенні в кімнаті -  1200,00 грн.;
- при одномісному поселенні в кімнаті -  2400,00 грн.

1.3. студенти денного та заочного відділення - за добу за ліжко-місце, без урахування
ПДВ:

1.3.1. у звичайних кімнатах:
-з  білизною- 150,0 грн.;
- без білизни - 90,00 грн.

1.3.2. у кімнатах підвищеного комфорту:
- з білизною - 210,0 грн.;
- без білизни - 180,00 грн.

1.4. співробітники коледжу та члени їх сімей (при наявності вільних звичайних кімнат 
у гуртожитку), з ПДВ, за місяць;

- за 1 кв. м. загальної площі приміщень -  30,00 грн.,
- відшкодування комунальних послуг -  за нормами витрат, які наведені в п.п.1.7.

1.5. Сторонні особи (при наявності вільних кімнат у гуртожитку) з ПДВ за місяць;
- за 1 кв.м. загальної площі приміщень - 54,00 грн.,
- відшкодування комунальних послуг — за нормами витрат, які наведені в п.1.7.
- за кімнату підвищеного комфорту -  1800 грн. за місяць.

1.6. Сторонні особи (при наявності вільних кімнат у гуртожитку) з ПДВ за добу за 
ліжко-місце:

1.6.1. у звичайних кімнатах:
- з білизною - 180,00 грн.;
- без білизни - 120,00 грн.

1.6.2. у кімнатах підвищеного комфорту:
- з білизною - 270,0 грн.;
- без білизни -210,00 грн.



1.7. Норми відшкодування комунальних витрат за місяць наймачами гуртожитку

№ з/п Відшкодування комунальних витрат 1 особа 2 особи 3 особи
1 за користування електромережею 150 кВтч 200 кВтч 250 кВтч
2 за водопостачання 1,8 куб.м 3,6 куб.м 5,4 куб.м
3 за вивезення ТПВ за 1 особу за 2 особи за 3 особи.
4 за природний газ 2,0 куб.м 4,0 куб.м 6,0 куб.м
5 за опалення з розрахунку за 1 кв. м площі кімнати
6. за користуванням водонагрівачем з ПДВ 30,00 грн. на 1 особу за місяць

7 за користуванням водонагрівачем в 
кімнатах підвищеного комфорту з ПДВ 150,00 грн. на 1 особу за місяць

1.8. За користування студентами додатковим електричним обладнанням окремо 
відшкодовувати витрати за додатково спожиту електроенергію згідно з актом, який с 
окремим додатком до договору на проживання студентів в гуртожитку.

2. Поселення студентів у студентські гуртожитки проводиться після оформлення 
відповідних документів.

3. Порядок оплати за проживання у гуртожитку:
3.1. Студенти НФККЕП сплачують за проживання у гуртожитку протягом навчального 

року, за виключенням літніх канікул (липень - серпень місяць).
Форми оплати -  щомісячна, щоквартальна, за півріччя, але не менш, як на місяць вперед. 

Термін оплати не пізніше ніж 5 календарних днів з початку місяця (за наявності поважних 
причин термін оплати може бути продовжений, за клопотанням адміністрації та профкому 
коледжу, але не більше ніж на ЗО днів).

3.2. При закінченні навчання або при достроковому припиненні дії договору оплата 
(відповідно до категорії мешканця) за користування гуртожитком здійснюється включно до дати 
здачі майна, інвентарю, що знаходився у користуванні, кімнати у придатному для 
проживання стані та ключів від неї, що підтверджується повністю оформленим обхідним 
листом.

3.3. При порушенні строків оплати за проживання з мешканцем розривається угода на 
проживання.

3.4. Студенти, які залишаються у гуртожитку на період літніх канікул для проходження 
практики, військових зборів, роботи у будівельних студентських бригадах, роботи у 
громадських формуваннях з охорони правопорядку в гуртожитках, участі у роботі 
приймальної комісії та з інших причин пов'язаних з навчальним процесом, сплачують за 
проживання на загальних підставах відповідно з категоріями, до яких вони відносяться.

3.5. Договір на проживання у гуртожитку студентів НФККЕП укладають наймачі з 
адміністрацією на навчальний рік.

Інші особи укладають окремий договір на проживання.
3.6. У випадку змін умов проживання, вибуття чи вселення одного зі співмешканців 

тощо, вартість проживання змінюється пропорційно кількості осіб, які мешкають у кімнаті.
4. На період літніх канікул (липень - серпень місяць) студенти зобов'язані звільнити 

кімнату та розрахуватися за проживання в гуртожитку.
Студенти, які бажають залишитися в гуртожитку на період літніх канікул, повинні 

написати заяву та укласти з дирекцією коледжу додаткову угоду на проживання.
5. З моменту видання наказу про поселення, всі мешканці протягом 3-х робочих днів 

повинні зареєструватися у завідуючої гуртожитком. Порушення встановленого терміну реєстрації 
розглядається, як проживання без дозволу.

6. Всі мешканці, у разі несвоєчасного оформлення документів на проживання 
(подовження) або несвоєчасного звільнення житла сплачують за кожний день проживання 
як сторонні особи за ліжко-місце за добу.

7. Розмір оплати за проживання може змінюватися при зміні відповідних тарифів 
згідно з чинним законодавством України.

Головний бухгалтер '—   Т. Д. Бакай


