
 

 

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАКАЗ 

26 серпня    2022                                       №   6/1  

 
Про встановлення плати за проживання  

в студентських гуртожитках ХНАДУ  

на осінній семестр 2022-2023 навчального року 

 

 Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.10 року № 

796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

навчальними закладами, іншими установами та закладами систем освіти, що 

належать до державної і комунальної форми власності», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.12.16 року № 1047 «Про розміри стипендій у 

державних та комунальних закладах освіти, наукових установах», спільним 

наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, 

Міністерства економіки України від 23.07.2010 року № 736/902/758 «Про 

затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними 

навчальними закладами», спільним наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України, Міністерства фінансів України та Міністерства 

охорони здоров’я від 28.03.2011 року № 284/423/173 «Про встановлення 

граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих 

навчальних закладів державної та комунальної форми власності» та іншими 

нормативно-правовими документами,  
НАКАЗУЮ: 

1. Встановити з 1 вересня 2022 року наступну щомісячну плату за 

проживання у гуртожитках №№1-6, розраховану в обсязі фактичних послуг, 

спожитих за 2021  рік, та діючих тарифів: 

1.1.  Для здобувачів ХНАДУ - громадян України:  

 №1 – 800,00 грн. 

№2 – 800,00 грн. 

№3 -  800,00 грн. 

№4 -  800,00 грн. 

№5 – 800,00 грн. 

№6 – 800,00 грн. 

1.2. Для здобувачів ХНАДУ -  не громадян України:  

№1 –   922,20 грн. 

№2 –   908,65 грн. 

№3 – 1536,25 грн. 

№4 –   878,07 грн. 

№5 – 1170,65 грн. 

№6 – 1186,07 грн.          

1.3. Для мешканців усіх категорій: 
                 №1 – 1106,64 грн. 
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№2 – 1090,38 грн. 

№3 – 1843,50 грн.  

№4 – 1053,68 грн. 

№5 – 1404,78 грн. 

№6 – 1423,28 грн. 

2. Встановити з 1 вересня 2022 року наступну добову плату за 

проживання у гуртожитках №№1-6, розраховану без урахування ПДВ: 
№1 – 30,74 грн. 

№2 – 30,29 грн. 

№3 – 51,21 грн.  

№4 – 29,27 грн. 

№5 – 39,02 грн. 

№6 – 39,54 грн. 

 3. Встановити з 1 вересня 2022 року наступну щомісячну вартість 1 м² 

жилої  площі, яка надається у вигляді окремого жилого приміщення 

мешканцям для відокремленого проживання однієї особи або сім’ї, у 

гуртожитках №№1-6 (без урахування  ПДВ): 
№1 – 132,16 грн. 

№2 – 137,68 грн. 

№3 – 216,26 грн.  

№4 – 134,86 грн. 

№5 – 166,53 грн. 

№6 – 161,42 грн. 

          Для співробітників університету, аспірантів, докторантів  та інших 

працюючих в ХНАДУ осіб вартість послуги за проживання у гуртожитках №1-

7 (утримання гуртожитків) розраховується щомісяця на 1 м² зайнятої площі в 

розмірах діючих тарифів на фактично надані комунальні послуги і послуги з 

утримання гуртожитків та прибудинкових територій студмістечка. 

 4. Встановити з 1 вересня 2022 року щомісячну вартість послуги з 

прання білизни для осіб, що мешкають в гуртожитках ХНАДУ, в розмірі 94,59 

грн. 

5. Встановити з 1 вересня 2022 року щомісячну вартість послуги з 

надання холодильників у прокат для осіб, що мешкають в гуртожитках 

ХНАДУ, в розмірі від 20,43 грн. до 27,45 грн. (в залежності від типу 

холодильника). 

6. Поселення, проживання, оплата за проживання в гуртожитках 

ХНАДУ здійснюється відповідно до Правил користування гуртожитками 

ХНАДУ, затверджених Вченою радою ХНАДУ та введених в дію наказом по 

ХНАДУ від 17.08.2021 року № 124. 

7.  Виключити із числа діючих наказ по ХНАДУ від 28.12.2021 №48/1 

«Про встановлення плати за проживання в студентських гуртожитках ХНАДУ 

на весняний семестр 2021-2022 навчального року». 

8. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на проректора з НПР 

Віктора БЕЗРОДНОГО. 

 

Ректор           Віктор БОГОМОЛОВ 
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Проект наказу вносить 

Директор студмістечка      Людмила СОТНІКОВА  

 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з НПР       Віктор БЕЗРОДНИЙ 

 

Головний бухгалтер      Тетяна СКРИПНИК 

Заступник головного 

бухгалтера з ПФР      Наталія ЧЕРНІКОВА 

 

Голова ППОС         Сергій УРДЗІК 

 

Начальник юридичного відділу    Поліна БУТЕНКО 

 

 

 


