
 

 

 

 

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАКАЗ 

 

«_27 »   вересня               2022                  № __6а/1__ 

 

 

 
Про внесення змін до наказу  

від 26.08.2022 № 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 та у зв’язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати з 

01.10.2022, 
 

НАКАЗУЮ: 

 

        1. Внести до наказу від 26.08.2022 № 6/1 «Про встановлення плати за 

проживання в студентських гуртожитках ХНАДУ на осінній семестр 2022-

2023 навчального року» такі зміни: 
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Пункт 1, підпункти  1.2, 1.3 пункту 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4, пункт 5 

наказу викласти в такій редакції: 

 

«1. Встановити з 1 жовтня 2022 року щомісячну плату за проживання 

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

спожитих за 2021  рік : 

 

 

1.2  Для здобувачів ХНАДУ- не громадян України:  

№1 –  932,70 грн. 

№2 –  919,91 грн. 

№3 – 1552,18 грн. 

№4 –  887,51 грн. 

№5 –  1186,64 грн. 

№6 –  1194,66 грн.          

 

1.3 Для мешканців усіх категорій:  

 

№1 – 1119,24 грн. 

№2 – 1103,89 грн. 

№3 – 1862,62 грн.  

№4 – 1065,01 грн. 

№5 – 1423,97 грн. 

№6 – 1433,59 грн. 

 

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

проживання у гуртожитках№№1-6 (без ПДВ) 

№1 – 31,09 грн. 

№2 – 30,66 грн. 

№3 – 51,74грн. 

№4 – 29,58 грн. 

№5 – 39,55 грн. 

№6 – 39,82 грн. 

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

жилої площі, яка надається у вигляді окремого жилого приміщення 

для відокремленого проживання однієї особи або сім’ї у гуртожитках 

№№1-6 (без ПДВ) : 

 

                  №1- 134,05 грн. 

                  №2- 139,62 грн. 

                  №3- 219,17 грн. 

                  №4- 136,50 грн. 

                  №5- 169,34 грн. 

                  №6- 163,08 грн. 
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    4. Встановити з 1 жовтня 2022 року щомісячну вартість послуги з 

прання білизни для осіб, що мешкають у гуртожитках ХНАДУ, в 

розмірі 96,88 грн. 

 

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

надання холодильників у прокат для осіб, що мешкають у гуртожитках 

ХНАДУ, в розмірі від 21,24 грн. до 28,26 грн. (в залежності від типу  

холодильника).» 

 

 

 

    

        

      

 

 

 

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 

 

 


