
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОСЕЛЕННЯ  
 студентів-першокурсників в студентські гуртожитки  

Черкаського державного технологічного університету 

 на 2022/2023 навчальний рік 
Крок перший 

Поселення проводиться  в період з 29 серпня по 01 жовтня 2022 року.  

1. Для поселення необхідно прибути в деканат факультету і звернутися до відповідальної на факультеті за поселення 

особи та написати заяву на поселення або внести власну актуальну інформацію в електронну форму заяви, роздрукувати 

та підписати (якщо такої не було написано при вступі). 

 

Одночасно з написанням заяви студент заповнює  згоду на збір та обробку персональних даних та лист 

ознайомлення з локальними нормативними актами університету (після заповнення ці документи підкладаються в справу 

мешканця), чим підтверджується факт ознайомлення студента з Положенням про користування студентськими 

№ Факультет Місце проведення 

поселення 

У які 

гуртожитки 

поселяються 

 

Декан факультету Заступник декана з виховної 

роботи (відповідальні за 

поселення), контактні телефони 

1. Факультет технологій, 

будівництва та 

раціонального 

природокористування 

корпус №3, каб.110   

 

гуртожиток №2 

гуртожиток №4 

 

Грецький Денис 

Володимирович 

Жицька Людмила Іванівна 

063-38-35-222 

2. Факультет електронних 

технологій, 

автотранспорту та 

машинобудування  

корпус №1, каб. 205,  

тел. (0472) 73-02-40 

гуртожиток №2 

гуртожиток №3 
Чорній Андрій Михайлович 

 

Кисельова Ганна Олексіївна  

068-391-21-95 

 

3. Факультет економіки та 

управління 

корпус №1, каб. 701,  

тел. (0472) 73-02-82 

 

гуртожиток №1 

 

Демиденко Віктор 

Вячеславович 

Сергієнко Олександр 

Анатолійович 

063-95-69-297 

4. Факультет 

інформаційних 

технологій і систем 

корпус №1, каб. 501,  

тел. (0472) 51-36-45. 

 

гуртожиток №1 

гуртожиток №2 
Чепинога Анатолій 

Володимирович 

Гресько Світлана Олексіївна 

063-706-83-55 

5. Факультет гуманітарних 

технологій 

корпус №1, каб. 803,  

 

гуртожиток №1 Махиня Наталія 

Володимирівна 

Редчиць Тетяна Вікторівна 

093-46-030-20 

6. Навчально-науковий 

центр по роботі з 

іноземними студентами 

корпус №2, каб. 121 

тел. (0472) 73-02-81 

гуртожиток №2  

 

Мазур  

Олександр Петрович 

Скляр Валентина Іванівна  

р.т.73-02-81 



гуртожитками, Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ЧДТУ; ознайомлює з правилами 

пожежної безпеки, а також з вартістю та порядком оплати за проживання в студентських гуртожитках. 

 

Крок другий 

2. Студент із підписаною деканом (заступником декана) чи проректором заявою направляється на поселення в 

гуртожиток. 

Гуртожитки ЧДТУ:  _________________Вартість оплати за місяць: 

№ 1 (вул. Кобзарська, 58):                               766 грн.  

*740 грн. 

№ 2 (вул. Чехова, 42):                                           800 грн. 

         *763 грн. 

№ 3 (вул. Смілянська, 97/1):                                653 грн. 

         *653 грн. 

№ 4 (бул. Шевченка, 333):                                    800 грн. 

         *800 грн. 

Розмір плати за проживання у студентських гуртожитках визначається Наказом ЧДТУ «Про встановлення плати за 

проживання в студентських гуртожитках» або його аналогом. (№04/04 від 10.01.2022 р.) 

 

*Для студентів спеціальностей 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, 144 Теплоенергетика. 

 

Студент здійснює оплату за гуртожиток за рік (півроку) чи за окремою заявою помісячно,   

за таким рахунком у будь-якому банку: 

Черкаський державний технологічний університет 

бул. Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006 

Банк-одержувач: ДСКУ код ЄДРПОУ 05390336    

 р/р UA 548 201 720 313 221 001 202 000 612 в банку ДКСУ 

плата за проживання в гуртожитку 

Обов’язково вказувати ПІБ студента, гуртожиток та № кімнати! 

 

 

 

 

 

http://profkom-kneu.com.ua/wp-content/uploads/2013/01/PRAVILA-VNUTRISHN%60OGO-ROPORYADKU-V-STUDENTS%60KIH-GURTOZHITKAH-Derzhavnogo-vishhogo-navchalnogo-zakladu2.pdf


Крок третій  

3. В гуртожиток до завідувача студентським гуртожитком студент з’являється: 

 із заявою на поселення (завізованою в деканаті);  

 квитанцією про оплату; 

 2 фотокартками 3 x 4 см; 

 із медичними довідками: флюорографії та з шкіровенерологічного диспансеру (дійсних за умови тижневого 

строку до початку поселення); 

 завіреними власноруч копіями паспорту (id-картки) та реєстраційного номеру облікової картки платника 

податків. 

Завідувач студентського гуртожитку виписує ордер на вселення у гуртожиток (корінець якого зберігається у 

завідувача гуртожитку, а «тіло» ордеру видається мешканцю) та видає 2 примірники бланків Договорів про надання 

послуги тимчасового проживання у студентському гуртожитку ЧДТУ. Після заповнення студентом бланків договорів, 

відомості з таких вносяться до електронної бази з метою створення реєстраційного запису та подальшої реєстрації. 

Договори надаються на погодження представнику студентського самоврядування, бухгалтерії та юридичного відділу,  

після чого вони підписуються ректором (чи уповноваженій ректором посадовій особі) та один із примірників видається 

студенту.  

 

Поселення проводиться відповідно до Наказу по ЧДТУ (№ 147/04 від 06.06.2022 р. «Про проведення поселення у 

студентські гуртожитки, організацію укладання та переукладання договорів про проживання на 2022/2023 н.р.» 


