ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОСЕЛЕННЯ У ГУРТОЖИТКИ
 Поселення у гуртожитки студентів, зарахованих на навчання у 2018 році, проводиться в адміністративному
корпусі університету за адресою м. Чернівці, Театральна площа 2 /1-й поверх, приміщення деканату
медичного факультету № 4/ з 900 до 1300 та з 1400 до 1700 у нижче зазначені дні, залежно від спеціальності,
наявності пільг, місця постійного проживання (дивись графік видачі ордерів).
Графік видачі ордерів на проживання у гуртожитках студентам зарахованим на навчання у 2018 році
Спеціальність

Всі спеціальності
МЕДИЦИНА (магістр) 1 курс
МЕДИЦИНА (магістр) 2-й курс
СТОМАТОЛОГІЯ (магістр)
СТОМАТОЛОГІЯ на 2-й курс

Форма навчання

Категорія

Студенти, які мають право позачергового та
першочергового забезпечення житлом
бюджет/контракт
Студенти, які проживають у Волинській,
Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській,
контракт
Закарпатській,
Запоріжській,
Київській,
бюджет/ контракт Кіровоградській, Житомирській, Львівській,
Луганській,
Миколаївській,
Одеській,
контракт
Полтавській,
Рівненській,
Сумській,
денна форма
Харківській,
Херсонській,
Черкаській,
денна форма
Чернігівській областях та АР Крим
бюджет/контракт

Дата
розподілу

27.08. 2018 р.
28.08. 2018 р.
27.08. 2018 р.
28.08. 2018 р

ФАРМАЦІЯ (магістр)
ФАРМАЦІЯ (магістр) 2-й курс
контракт
ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ
ДІАГНОСТ. ТА ЛІКУВАННЯ
МЕДСЕСТРИНСТВО (магістр) контракт
МЕДСЕСТРИНСТВО (бакалавр)контракт
МЕДСЕСТРИНСТВО (молод. контракт
спеціаліст) після 9-го класу
контракт
ФАРМАЦІЯ (молодший
спеціаліст) після 9-го класу

Незалежно від місця проживання та наявності
пільг

27.08. 2018 р.
28.08. 2018 р.

МЕДИЦИНА (магістр) 1 курс бюджет/контракт Студенти, які проживають в Івано-Франківській,
Тернопільській Хмельницькій та Чернівецькій
МЕДИЦИНА (магістр) 2-й курс контракт
областях
бюджет/
контракт
СТОМАТОЛОГІЯ (магістр)
СТОМАТОЛОГІЯ на 2-й курс

контракт

ФАРМАЦІЯ (магістр)

денна форма

ФАРМАЦІЯ (магістр) 2-й курс

денна форма

29.08. 2018 р
30.08. 2018 р

контракт
ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ
ДІАГНОСТ. ТА ЛІКУВАННЯ

МЕДСЕСТРИНСТВО (магістр) контракт
МЕДСЕСТРИНСТВО (бакалавр)контракт
МЕДСЕСТРИНСТВО (молод. контракт
спеціаліст) після 11-го класу
контракт
ФАРМАЦІЯ (молодший
спеціаліст) після 11-го класу
бюджет
Всі спеціальності
контракт

Студенти, які проживають в Івано-Франківській, 31.08. 2018 р.
Тернопільській Хмельницькій та Чернівецькій За наявності
областях
вільних
місць
Незалежно від місця проживання
31.08. 2018 р
За наявності
вільних
місць

 Студенти, яким надається гуртожиток самостійно здійснюють поточний ремонт та облаштують кімнати, у
яких будуть проживати. 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.

ПРАВО ПОЗАЧЕРГОВОГО ТА ПЕРШОЧЕРГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ У ГУРТОЖИТКАХ
 Позачергово (обов’язково) житлом у гуртожитках університету забезпечуються студенти очної форми
навчання з числа:
– дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування чи осіб прирівняних до них віком від 18 до 23 років;
– осіб, яким відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

 Першочергово житлом у гуртожитках університету забезпечуються студенти очної форми навчання з
числа:
 інвалідів першої та другої групи та дітей інвалідів віком до 18 років відповідно до Закону України „Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
 осіб, яким відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке
право. А саме:
 учасники бойових дій;
 діти, учасників бойових дій;
 діти, один із батьків яких загинув чи пропав безвісти у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій
чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в
період участі в антитерористичній операції;
 діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;
 особи, зареєстровані як внутрішньо переміщені.
 осіб, яким відповідно до Закону України „Про підвищення престижності шахтарської праці” надане таке право;
 осіб із малозабезпечених родин (сім’я перебуває на обліку в органах соцзахисту і отримує допомогу від держави);
 осіб із багатодітних родин (5 і більше дітей);
 осіб, у яких один з батьків помер (загинув) чи позбавлений батьківського піклування.
 Основним критерієм поселення студентів, які не мають пільг щодо забезпечення житлом, є віддаленість
місця їх постійного проживання від м. Чернівці. Насамперед місцями у гуртожитках забезпечуються студенти, які
мешкають у віддалених регіонах України.
Додатково інформацію щодо поселення можна отримати за тел. № 050-012-72-06 у робочі дні з 1400 до 1700

