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I. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення встановлює порядок надання жилої площі 

в студентських гуртожитках (далі – Гуртожиток) ХАРКІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СЕМЕНА 

КУЗНЕЦЯ (далі – ХНЕУ ім. С. Кузнеця), користування цією жилою площею та 

виселення з Гуртожитку. 

1.2. У цьому Положенні Гуртожиток – це спеціально споруджений 

житловий будинок, який використовується для тимчасового проживання 

наступних осіб (далі - Мешканці):  

іногородніх студентів денної форми навчання на період навчання 

у ХНЕУ ім. С. Кузнеця; 

іногородніх студентів заочної форми навчання на період проведення сесії; 

іногородніх абітурієнтів, на період складання вступних іспитів; 

слухачів підготовчих курсів, на час їх проведення; 

учасників олімпіад, конференцій та Всеукраїнських нарад на час їх проведення; 

аспірантів денної форми навчання на період навчання в ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

1.3. Кожне жиле приміщення Гуртожитку знаходиться в загальному 

користуванні Мешканців, які не перебувають між собою в сімейних відносинах. 

1.4.  У Гуртожитку мають забезпечуватися ХНЕУ ім. С. Кузнеця необхідні 

умови для проживання, відпочинку, побуту, фізичної культури за участю органів 

студентського самоврядування. 

1.5. Заселення Гуртожитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця проводиться  з 

дотриманням вимог, встановлених СанПіН від 01.11.1988 року № 4719 і цього 

Положення. 

1.6. Внутрішній розпорядок у Гуртожитку встановлюється правилами, 

затвердженими ХНЕУ ім. С. Кузнеця і погодженими з Первинною профспілковою 

організацією студентів ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ (далі – ППОС ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця). 

1.7. Права і обов’язки працівників Гуртожитку визначаються відповідними 

посадовими інструкціями, затвердженими ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

1.8. Проживання в Гуртожитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця Мешканцям, не 

перелічених у п. 1.2 цього Положення, здійснюється тільки з письмового дозволу 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця з погодженням із органами студентського самоврядування, 

за наявності вільних місць, за умови дотримання вимог Постанови Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 2010 року, № 796 "Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 

установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної 

форми власності". 
 

 

 



II. Надання жилої площі в Гуртожитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

2.1. Надання жилої площі в Гуртожитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця Мешканцям 

переліченим у п. 1.2 здійснюється: деканатами факультетів та "Cтудмістечком" 

згідно з виданим ордером на підставі наказу ректора про поселення до 

Гуртожитку з одночасним укладенням Договору найму жилої площі в 

гуртожитку. Ордер є єдиною підставою для надання жилої площі.  

2.2. Забезпечення надання жилої площі в Гуртожитку:  

для студентів-резидентів денної форми здійснюється деканатом  відповідного 

факультету;     

іноземним студентам денної форми навчання та аспірантам здійснюється 

"Cтудмістечком";     

для студентів заочної форми навчання здійснюється "Cтудмістечком" згідно з 

направленням із відділу  заочної, дистанційної та післядипломної освіти, за 

наявності вільних місць; 

абітурієнтам та слухачам підготовчих курсів здійснюється "Cтудмістечком" 

згідно направлення з відділу профорієнтації та роботи з обдарованими учнями, 

при наявності вільних місць. 

для учасників олімпіад, конференцій та Всеукраїнських нарад здійснюється 

"Cтудмістечком", за наявності вільних місць. 

2.3. Списки студентів та аспірантів ХНЕУ ім. С. Кузеця денної форми 

навчання, що мають потребу в Гуртожитку готуються деканатами факультетів на 

підставі заяв на поселення і погоджуються зі "Cтудмістечком" та органами 

студентського самоврядування.  

2.4. Списки  іноземних студентів денної форми навчання, абітурієнтів, 

слухачів підготовчих курсів, учасників олімпіад, конференцій та Всеукраїнських 

нарад погоджуються з органами студентського самоврядування. 

2.5. Під час академічної відпустки жила площа в Гуртожитку                              

ХНЕУ ім. С. Кузнеця не надається.  

 

III. Вселення до Гуртожитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

3.1. Вселення до Гуртожитку проводиться комендантом відповідного 

Гуртожитку на підставі ордера (п. 2.1. цього Положення), довідки про 

проходження медичного огляду, квитанції про оплату за проживання у 

Гуртожитку згідно умов Договору найму жилої площі в гуртожитку.  

3.2. Особа, яка вселяється на надану жилу площу в Гуртожитку 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, зобов'язана особисто пред'явити паспорт і здати ордер, 

після чого отримує перепустку до Гуртожитку. 

3.3. Облік ордерів та Мешканців у Гуртожитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

ведеться комендантом Гуртожитку, оформлення необхідних документів щодо 

реєстрації місця проживання або місця перебування осіб, зняття з реєстрації місця 

проживання здійснюються паспортистом Гуртожитку. Оплата реєстрації (зняття з 



реєстрації) проводиться за рахунок особи, якій надано жилу площу в Гуртожитку 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  

3.4. Кожен Мешканець забезпечується ліжком, шафою для одягу, 

стільцем, столом, постільними речами (матрацом, подушкою, ковдрою, 

постільною білизною). За отриманий у користування м’який і твердий інвентар 

Мешканець розписується в особовому рахунку-розписці. 

3.5. Комендант Гуртожитку ознайомлює під підпис особу, яка вселяється 

до гуртожитку, з Правилами внутрішнього розпорядку в студентських 

гуртожитках ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ, Правилами пожежної безпеки 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ. 

 

IV. Користування жилою площею в Гуртожитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

4.1. Умови користування жилою площею в Гуртожитку ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця:  

забезпечуються відповідно до статті 130 Житлового кодексу Української РСР; 

визначаються Правилами внутрішнього розпорядку в студентських 

гуртожитках ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ. 

  

V. Виселення з Гуртожитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця  

 

5.1. Виселення Мешканців із Гуртожитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

здійснюється згідно із законодавством України.  

5.2. У разі відрахуванні з ХНЕУ ім. С. Кузнеця (також його закінчення) 

студенти та аспіранти денної форми навчання зобов’язані залишити Гуртожиток 

Університету у двотижневий термін від дня виходу відповідного наказу ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. 

5.3. Студенти заочної форми навчання, абітурієнти, слухачі підготовчих 

курсів, учасники олімпіад, конференцій та Всеукраїнських нарад зобов’язані 

виселитись із Гуртожитку у день вказаний в ордері на поселення.  

5.4. За невиконання Мешканцями умов Договору найму жилої площі в 

гуртожитку, ХНЕУ ім. С.Кузнеця має право достроково розірвати договір. 

5.5. У випадках, коли з поважних причин Мешканець не може залишити 

Гуртожиток ХНЕУ ім. С. Кузнеця у відповідний термін, спільним рішенням 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ППОС ХНЕУ ім. С. Кузнеця та органів студентського 

самоврядування цей термін може бути подовжений. 

5.6. Мешканці, які втратили право на проживання в Гуртожитку, 

зобов’язані повернути отриманий для користування м’який і твердий інвентар, 

вказаний у особовому рахунку-розписці, забрати свої речі з кімнати та камери 

схову, здати кімнату в задовільному стані, ключі від неї та перепустку.  



 

VI. Плата за проживання в Гуртожитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

6.1. Вартість проживання в Гуртожитку складається з вартості його 

утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються 

Мешканцям, які проживають у Гуртожитку. 

6.2. Місячний розмір оплати за проживання в Гуртожитку встановлюється 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця і розраховується відповідно до законодавства, тарифів та 

порядку розрахунків за комунальні послуги. 

6.3. Розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання 

в Гуртожитку погоджується з ППОС ХНЕУ ім. С. Кузнеця та має бути доведений 

до відома Мешканців. 

6.4. Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менш ніж за 

місяць на перед. 

 

VII. Безоплатне проживання або проживання з пільговою оплатою 

 в Гуртожитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

7.1. Право на безоплатне проживання у Гуртожитку на період здобуття 

вищої освіти, але не довше, ніж до досягнення 23 років мають: 

7.1.1. Діти – сироти та діти позбавлені батьківського піклування, особи з їх 

числа, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишились без батьків.  

7.1.2. Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 

7.1.3. Дітям із сімей осіб рядового і начальницького складу органів 

внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній 

операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України. 

7.1.4. Дітям із сімей осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно 

залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі 

здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення 

проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення. 

7.1.5.Дітям із сімей осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих 

формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), 

померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 



перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були 

включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів. 

7.1.6. Дітям із сімей осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих 

формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, 

суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі 

добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, 

Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), 

померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання 

такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у 

взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими 

утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та 

правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення. 

7.1.7. Дітям із сімей військовослужбовців (резервістів, 

військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, 

Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, 

військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького 

складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної 

операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, 

військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, 

Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів 

військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали 

безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, 

які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, 

одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції 

безпосередньо в районах та у період її проведення. 

7.1.8. Дітям із сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, 

каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у 

Революції Гідності. 

7.2. Право на проживання у Гуртожитку з  пільговою оплатою у розмірі 

визначеному в п.7.3. цього Положення на період здобуття вищої освіти, але не 

довше, ніж до досягнення 23 років мають: 

7.2.1. Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 



частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”. 

7.2.2. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, за умови якщо 

вони не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.10.2014 року №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг». 

7.3. Встановити розмір пільгової оплати за проживання у Гуртожитку в 

розмірі 50% від граничного розміру плати за проживання у студентських 

гуртожитках вищих навчальних закладів. 

7.4. Особи, які відповідно до п.7.1 та п.7.2 мають право на безкоштовне 

проживання у Гуртожитку або проживання з пільговою оплатою, у разі 

продовження навчання за наступним рівнем освіти (освітньо-кваліфікаційним 

рівнем) на період вступу після відрахування в результаті завершення навчання за 

попереднім рівнем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) і до 

зарахування в установленому законодавством порядку до числа здобувачів освіти 

на навчання за наступним рівнем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) 

мають право на проживання в Гуртожитку на умовах, визначених цим 

Положенням, у разі, коли вік вступника не перевищує 23 років. 

7.5. Право на безкоштовне проживання у Гуртожитку або проживання з 

пільговою оплатою надається здобувачам вищої освіти, які зараховані в 

установленому порядку, а припиняється у разі відрахування особи в порядку та на 

умовах визначених законом. 

7.6. Право на безкоштовне проживання у Гуртожитку або проживання з 

пільговою оплатою припиняється у разі надання здобувачу вищої освіти 

академічної відпустки. 

 

VIII. Обов’язки ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

8.1. ХНЕУ ім. С. Кузнеця зобов’язаний: 

забезпечити належну експлуатацію та утримання майна Гуртожитку ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця; 

укомплектовувати Гуртожиток меблями, обладнанням, білизною та іншим 

інвентарем відповідно до встановлених норм; 

забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в студентських 

гуртожитках ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ; 

вести облік Мешканців; 

забезпечити збереження ордерів Мешканців; 

забезпечувати Мешканців необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом 

і матеріалами  для робіт з обслуговування та прибирання Гуртожитку і прилеглої 

території; 

вживати заходів щодо покращення житлово-побутових умов у Гуртожитку;  



утримувати в належному стані територію Гуртожитку; 

своєчасно вживати заходів щодо реалізації пропозицій органів студентського 

самоврядування; 

укомплектовувати штати Гуртожитку працівниками в установленому порядку; 

інформувати Мешканців про прийняття рішень, які стосуються їхнього 

проживання та побуту; 

забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях 

Гуртожитку відповідно до встановлених норм; 

проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил; 

забезпечувати за власний рахунок проведення поточного та капітального 

ремонтів Гуртожитку, його допоміжних та нежилих приміщень, інвентарю, 

обладнання, крім поточного ремонту заселених жилих приміщень. 

8.2. ХНЕУ ім. С. Кузнеця спільно з органами студентського 

самоврядування та ППОС ХНЕУ ім. С. Кузнеця розглядають суперечності та 

можливі конфліктні ситуації. 

8.3. ХНЕУ ім. С. Кузнеця несе відповідальність за збереження майна 

студентів, зданого до камери схову Гуртожитку. За речі, які не були здані на 

зберігання, ХНЕУ ім. С. Кузнеця відповідальності не несе. 

8.4. ХНЕУ ім. С. Кузнеця зобов’язаний  дотримуватись цього Положення, 

Договору найму жилої площі в гуртожитку укладено з Мешканцем та 

законодавства. 
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