
Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад 
«Приазовський державний технічний університет»

ДВН З «ПДТУ»

Н А К А З
08 листопада 2021 м. Маріуполь №  247-05

П]ро зміни до оплати за проживання 
у гуртожитках ДВНЗ «ПДТУ»

У зв’язку з початком опалювального сезону та перерахунком 
фактичних витрат проживання у гуртожитках ДВНЗ «ПДТУ» у період з 
01.05.2021 до 31.10.2021

НАКАЗУЮ:

1. Встановити з 01.11.2021 вартість проживання у гуртожитках 
ДВНЗ «ПДТУ» у таких розмірах:

Гуртожиток № 1

№
з/п Категорія проживаючих

Вартість проживання на місяць, 
грн

3
особи/кімн.

2
особи/кімн.

1
особа/кімн.

1 Студенти ДВНЗ «ПДТУ», громадяни 
України

520,00 1396,92 2399,60

2 Студенти коледжів ДВНЗ «ПДТУ» 392,00 1396,92 2399,60

3
Аспіранти, докторанти, іноземні 
студенти ДВНЗ «ПДТУ»

1120,46 1493,53 2596,96

4 Студенти інших навчальних закладів 1057,97 1396,92 2399,60

5 Співробітники ДВНЗ «ПДТУ», 
робітники інших організацій

1114,88 1487,95 2591,38

6 Студенти-заочники (дистанційники) 106,00 койко/місце на добу
7 Відряджені з інших організацій 130,00 койко/місце на добу



Гуртожиток № 2

№
з/п Категорія проживаючих

Вартість проживання на місяць, 
грн

3
особи/кімн.

2
особи/кімн.

1
особа/кімн.

1 Студенти ДВНЗ «ПДТУ», громадяни 
України 520,00 1215,77 2042,71

2 Студенти коледжів ДВНЗ «ПДТУ» 392,00 1215,77 2042,71

3 Аспіранти, докторанти, іноземні 
студенти ДВНЗ «ПДТУ» 994,70 1302,20 2219,69

4 Студенти інших навчальних закладів 938,69 1215,77 2042,71

5 Співробітники ДВНЗ «ПДТУ», 
робітники інших організацій 989,12 1296,62 2214,11

6 Студенти-заочники (дистанційники) 106,00 койко/місце на добу
7 Відряджені з інших організацій 130,00 койко/місце на добу

2. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
фінансів України від 21 грудня 1998 року № 453/362/260 плату за додаткове 
електрообладнання в кімнатах мешканців гуртожитку числити у таких 
розмірах з 01.01.2021:

1) телевізор -  40,32 грн на місяць;
2) музичний центр, магнітофон, CD-програвач -  20,16 грн на місяць;
3) ноутбук -  30,24 грн на місяць;
4) комп’ютер -  100,80 грн на місяць;
5) мікрохвильова піч -  30,24 грн на місяць;
6) холодильник -  90,72 грн на місяць;
7) пральна машина -  45,36 грн на місяць.
3. Громадяни, які належать до категорій I, II, III, а також діти, які є 

інвалідами, внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно з Законом України 
від 28.02.1991 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» сплачують за 
проживання у гуртожитку 50 % встановленого розміру.

Діти-сироти і діти, які залишились без піклування батьків, які перебувають 
під опікою (піклуванням), на період навчання у вищому навчальному закладі 
забезпечуються безкоштовним проживанням у гуртожитку відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення 
виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей- 
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» забезпечуються 
безкоштовним проживанням у гуртожитку.

Деяким категоріям громадян надаються пільги на оплату за 
проживання у гуртожитках ДВНЗ «ПДТУ», відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 975 «Про надання державної 
цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно- 
технічної та вищої освіти» зі змінами.



4. Бухгалтерській службі зробити перерахунок фактичної вартості 
проживання у гуртожитках з 01.05.2021 до 31.10.2021.

5. Наказ ректора від 19 травня 2021 № 116-05 «Про зміни до оплати за 
проживання у гуртожитках ДВНЗ «ПДТУ» вважати таким, що втратив 
чинність.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково- 
педагогічної роботи, управління та розвитку Дмитрієва В.Ю.

Ректор


