
 

 

 

 

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАКАЗ 

 

«_30__» листопада 2021                   № __39/1__ 

 

 

 
Про внесення змін до наказу  

від 26.08.2021 № 25/1 «Про  

встановлення плати за проживання  

в студентських гуртожитках  

ХНАДУ на 2021-2022 навчальний рік» 

 

 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 

01.12.2021, 
 

НАКАЗУЮ: 

 

        1. Внести до наказу від 26.08.2021 № 25/1 «Про встановлення плати за 

проживання в студентських гуртожитках ХНАДУ на 2021-2022 навчальний 

рік» такі зміни: 

 

1) Пункт 2, підпункти  2.1, 2.2, 2.3, 2.5 пункту 2, пункт 3 наказу викласти 

в такій редакції: 
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«2. Встановити з 1 грудня 2021 року місячну плату за проживання у  

гуртожитках №1-№6, проведену з урахуванням фактичних обсягів послуг, 

спожитих за 2020  рік : 

 

2.1  Для студентів, громадян України:  

 

№1 – 520,00 грн. 

№2 – 520,00 грн. 

№4 - 520,00 грн. 

№5 – 520,00 грн. 

№6 – 520,00 грн. 

 

2.2  Іноземним студентам:  

№1 –  872,49 грн. 

№2 –  806,29 грн. 

№3 – 1376,85 грн. 

№4 –  816,64 грн. 

№5 –  961,55 грн. 

№6 – 1019,67 грн.          

 

2.3 Мешканцям та слухачам факультету підготовки іноземних  

     громадян:  

 

№1 – 1046,99 грн. 

№2 –   967,55 грн. 

№3 – 1652,23 грн.  

№4 –   979,96 грн. 

№5 – 1153,86 грн. 

№6 – 1223,61 грн. 

 

  2.5 Вартість послуги за проживання у гуртожитках університету  

    за добу складає (без ПДВ): 

 

№1 – 29,08 грн. 

№2 – 26,88 грн. 

№3 – 45,90 грн.  

№4 – 27,22 грн. 

№5 – 32,05 грн. 

№6 – 33,99 грн. 

 

    3. Вартість послуги за прання білизни для студентів, абітурієнтів,  

    мешканців та слухачів факультету підготовки іноземних громадян  

    гуртожитків №№1-6 складає 104,40 грн. за один місяць.» 
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Додати пункт 10 у наступній редакції: 

             «10. Вартість послуги за надання холодильників у прокат для 

студентів, абітурієнтів, мешканців та слухачів факультету підготовки 

іноземних громадян гуртожитків №№1-6 складає від 13,70 грн. до 20,12 грн. 

за один місяць в залежності від типу холодильника.» 

 

 Пункт 10 вважати пунктом 11. 

 

 

    

        

      

 

 

 

Ректор         Віктор БОГОМОЛОВ 
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Проект наказу вносить 

Директор студмістечка      Людмила СОТНІКОВА  

 

Провідний економіст      Ірина ВЕПРИЦЬКА 

 

 

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 

 

 


