
Додаток 4 до Правил прийому на навчання до Уманського НУС в 2017 році 

 

Умови поселення вступників та студентів до гуртожитку  

Уманського національного університету садівництва 

 

1. Загальні положення 

1.1. Ці Умови складено на основі Положення про студентський 

гуртожиток Уманського національного університету садівництва 

(затвердженого ректором 15 серпня 2013р.). Умови визначають порядок 

надання житлової площі в гуртожитках Уманського національного 

університету садівництва (далі Уманського НУС) вступникам та студентам. 

1.2. До гуртожитків можуть бути поселені іногородні вступники на період 

складання вступних іспитів до Уманського НУС та зарахування для осіб,  які не 

складають вступні екзамени, а також вступники з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця 

проживання безкоштовно.  

 

2. Порядок поселення вступників 

 2.1.  Поселення вступників до гуртожитків університету здійснює директор 

студмістечка (завідувач гуртожитку, комендант). 

2.2. Підставою для поселення іногороднього вступника до гуртожитку є 

його заява, подана до приймальної комісії Уманського НУС, розписка про 

подання заяви та документів до приймальної  комісії Уманського НУС. 

2.3. Директор студмістечка візує заяву на поселення до гуртожитку. 

Для поселення до гуртожитку вступник повинен мати при собі: 

-паспорт; 

-розписку приймальної комісії про прийом документів; 

-квитанцію про сплату за проживання в гуртожитку; 

-першочергово поселяються вступники, які мають пільгу згідно законодавчих 

актів. 

2.4. Вступник ознайомлюється під підпис з Правилами внутрішнього 

розпорядку гуртожитку, порядком виселення та інструкцією про правила 

техніки безпеки та отримує тимчасову перепустку в завідувача (коменданта) 

гуртожитку. 

2.5. Персональну відповідальність за своєчасне поселення вступника  несе 

завідувач (комендант) гуртожитку. 

 

3. Виселення із гуртожитку 
3.1. Вступники, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, 

не пройшли конкурсний відбір для зарахування до Уманського НУС звільняють 

місце в гуртожитку впродовж трьох діб з дня оголошення результатів іспитів 

або конкурсного відбору. 

У випадку, коли виїзд до місця постійного проживання у відповідний 

термін не можливий через хворобу, відсутність квитка для проїзду, а також 

через інші поважні причини, на підставі особистої заяви вступника , за  

погодженням з ректором  (проректором) цей термін може бути продовжений.  

http://www.udau.edu.ua/assets/files/docs/nakazi/Polozhennya-pro-studgurtozhitok.pdf
http://www.udau.edu.ua/assets/files/docs/nakazi/Polozhennya-pro-studgurtozhitok.pdf


У випадку, коли вступник в зазначений термін не залишив 

гуртожиток, виселення  проводиться згідно з чинним законодавством України. 

3.2. При від’їзді з гуртожитку вступник зобов’язаний попередити про це 

завідувача (коменданта) гуртожитку. Від’їжджаючим необхідно здати 

завідувачу гуртожитку в належному стані майно, яке було закріплене за ним, 

житлову кімнату та ключі від неї.  

3.3. Особи, які втратили право на проживання в гуртожитку, зобов’язані 

повернути отриманий для користування м’який і твердий інвентар, забрати свої 

речі з кімнати, здати тимчасову перепустку. При нестачі (пошкодженні, 

знищенні) виданого в користування майна вступник  

відшкодовує матеріальні збитки. 

3.4. Термін на виселення розпочинається з дати закінчення встановленого 

в заяві терміну проживання. 

3.5. Персональна відповідальність за своєчасне звільнення ліжко-місць 

особами, які втратили право на проживання в гуртожитках, покладається на 

завідувача (коменданта) гуртожитку. 

3.6. Завідувач (комендант) гуртожитку: 

 - доводить до вступника  підставу для виселення; 

 - надає інформацію про термін проживання для розрахунку в 

бухгалтерію Уманського НУС; 

 - приймає від вступника  інвентар, що був виданий йому в користування на 

період проживання в гуртожитку; 

 - організовує виселення вступника ; 

 - вилучає тимчасову перепустку з дня фактичного звільнення ліжко-місця, але 

не пізніше встановленого для виселення терміну. 

  

4. Плата за житло та послуги 
  4.1. Розмір вартості проживання в гуртожитках розраховується щорічно 

відповідно до чинного законодавства.  

4.2. Додаткові послуги, що надаються за бажанням проживаючих у 

гуртожитку, сплачуються окремо.  

 


