Порядок поселення у гуртожитки студентів зарахованих на навчання у 2018 році
Дія

Пояснення дії

Адреса

Крок 1 У голови Комісії з поселення чи
іншого члена комісії, який його
заміщає, отримати ордер на
поселення.
Крок 2 Провести оплату за проживання
до дня фактичного поселення у
гуртожиток

Поселення студентів 1-го курсу у
гуртожитки
та
реєстрація
місця
проживання
(прописка)
відбувається
виключно на підставі ордера.
Оплата проводиться не менше ніж за один
семестр (1-й семестр – 5 міс, 2-й семестр – 7
міс). (розрахунковий рахунок та інші
реквізити університету необхідні для
проведення
оплати
за
проживання
наведені окремо).
Згідно
санітарних
норм
студенти
поселяються у гуртожиток при наявності
довідки про відсутність паразитарних
захворювань шкіри та волосистої частини
голови,
клінічних
ознак
гострих
інфекційних захворювань, а
також
контактів з інфекційними хворими
Отримати ключі від кімнати зазначеної в
ордері. З’ясувати технічні питання щодо
облаштування
та
проведення
оздоблювальних робіт у кімнаті /кімната
надається для проживання на весь термін
навчання/. Отримати постільну білизну
тощо. Пройти інструктажі, ознайомитися з
правилами внутрішнього розпорядку.

Театральна площа, 2

Крок 3 Пройти медогляд та отримати
довідку /довідка дійсна впродовж
трьох днів /

Крок 4 З ордером, квитанцією оплати за
проживання, довідкою медогляду
та паспортом звернутися до
завідувача гуртожитку

Оплату можна
здійснити у будьякому відділенні
будь-якого банку
вул. Білоусова, 20
(гуртожиток № 4 –
медпункт БДМУ), або
лікувальний заклад по
місцю проживання
Гуртожиток
зазначений в ордері

Крок 5 Разом з іншими мешканцями
кімнати
провести
поточний
ремонт та облаштування кімнати,
у якій будете проживати.

Крок 6 В період з 27.08. по 10.09.2018 року
зареєструвати місце проживання
(прописатися).
/З
ордером,
паспортом, виписними талонами
звернутися
до
паспортистів
університету/.

Проведення
вказаних
робіт
регламентується
Положенням
про
гуртожитки затвердженим 27.04. 2015 р.
наказом № 84 Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та комунального
господарства у України та Положенням
про студентські гуртожитки БДМУ
затвердженим 10.08. 2015 р. наказом по
університету № 05-О.
Відповідно до Закону України «Про
свободу пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні» громадяни
України зобов’язані впродовж десяти днів
після
прибуття
до
нового
місця
проживання
зареєструвати
місце
проживання (прописатися).

вул.Чорноморська, 15А
(Гуртожиток № 2 –
паспортний
відділ
БДМУ)

Поселення студентів проводиться у гуртожитки № 1, № 2, № 6, № 8.
У гуртожиток № 2 студенти поселяються тимчасово на 1,5-2 міс., на час проведення ремонтних
робіт у гуртожитках № 8 та № 9. По завершенню ремонтних робіт буде здійснено переселення
до гуртожитків № 8 та № 9. .

