
Порядок поселення студентів і аспірантів у гуртожитки Національного 

університету «Львівська політехніка» у 2017-2018 н. р. 

1. Поселення студентів у гуртожитки Львівської політехніки здійснюється 

за особистою заявою студента на конкурсній основі терміном на один 

навчальний рік до 29 червня 2021 року. 

2. Кількість місць для поселення в гуртожитки розподіляються комісією 

з поселення між навчально-науковими інститутами (ННІ) за пропозицією 

дирекції Студентського містечка та за погодженням профспілкового комітету 

студентів і аспірантів та Колегії аспірантів. 

3. Для вирішення організаційних питань пов’язаних із поселенням 

у гуртожитки у кожному ННІ розпорядженням директора ННІ повинна бути 

створена комісія у складі заступника директора декана бакалаврату, голови 

(заступника) Колегії студентів (за згодою) та інженера — працівника 

дирекції інституту. 

4. Списки студентів на проживання в гуртожитку формуються дирекцією 

ННІ відповідно до кількості місць для поселення, погоджуються з органами 

студентського самоврядування, профспілковим комітетом студентів та 

затверджуються директором Студмістечка. Списки формуються у чотирьох 

примірниках: для дирекції Студмістечка, бухгалтерії Студмістечка, 

коменданта відповідного гуртожитку та для оформлення інформаційного 

стенду. 

5. Відповідальним за організацію поселення є проректор з науково-

педагогічної роботи, директор Студмістечка, заступники директорів 

з виховної роботи науково-навчальних інститутів. 

6. Поселення відбувається в два етапи. 

6.1 На першому етапі, з 16 по 21 серпня 2018р., поселяються: 

 студенти сироти,  

 інваліди (І-ІІІ група) 

 особи, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (І-ІІ кат) 

 діти учасників бойових дій і АТО 

 особи, зареєстровані як внутрішньо переміщені з зони бойових дій та 

особи, зареєстровані як внутрішньо переміщені з зони проведення АТО 

 діти з багатодітних сімей 

 вступники з АР Крим (запис в примітці списків на поселення) 

 діти шахтарів. 



6.2 На другому етапі, з 22 серпня 2018 р., поселяються студенти, 

що проживають далі ніж 50 км від Львова з врахуванням транспортного 

сполучення. 

7. Місця в гуртожитку № 12 для поселення сімейних студентів і аспірантів 

визначаються спільним рішенням профспілкового комітету студентів 

та адміністрації Студмістечка, виходячи з наявного житлового фонду. 

Перевагою користуються сім’ї, де чоловік і дружина є студентами 

(аспірантами) Львівської політехніки. 

8. Студенти, які у 2017-2018 н.р. під час однієї сесії отримали 

за результатами ІІ атестації дві і більше незадовільні оцінки, в гуртожитки 

Національного університету «Львівська політехніка» можуть бути поселені 

з весняного семестру 2019 року з врахуванням результатів зимової сесії. 

9. У списки на поселення у 2018-2019 н. р. не включають студентів 

і аспірантів, що порушили правила внутрішнього розпорядку (отримали 

за рішенням комісії з профілактики правопорушень 25 і більше штрафних 

балів) та осіб, що виселені за порушення ПВР. 

10.Поселення другого курсу ОКР «спеціаліст» та «магістр» відбувається 

за умови особливої потреби у житлі після проведення особистої співбесіди 

з заступником директора інституту з виховної роботи. 

11. Поселення студентів безпосередньо в гуртожитку проводить комендант 

гуртожитку спільно з студентською радою гуртожитку за поданими 

списками. 

12. Поселення у гуртожиток аспірантів здійснюється за скеруванням відділу 

аспірантури. 

13. Поселення у гуртожиток студентів ІПДО, студентів заочної форми 

навчання на період проведення консультацій або контрольних заходів 

здійснюється за скеруванням керівників відповідних підрозділів. 

 



МЕХАНІЗМ ПОСЕЛЕННЯ В ГУРТОЖИТОК 
 

ДЛЯ ПОСЕЛЕННЯ в гуртожиток НЕОБХІДНО: 

 Взяти в деканаті (613 V навч. корп.) ДОВІДКУ, що Ви є студентом 

ІКТА; 

  ОПЛАТИТИ ЗА ГУРТОЖИТОК в бухгалтерії (гурт.№7, ІІ поверх, 

кімнати №9-10). Оплата здійснюється за півроку наперед (орієнтовно 3 тис. 

грн. з залежності від гуртожитку); 

 В студентській поліклініці (гурт. №1, І поверх) отримати МЕДИЧНУ 

ДОВІДКУ. 

 Отримати ПЕРЕПУСТКУ в паспортному столі Студмістечка 

(гурт.№7, ІІ поверх, кімнати №5-8). 

Поселення ПІЛЬГОВИКІВ з 8 вересня. 

Поселення ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ з 22 вересня. 

Поселення ВСТУПНИКІВ З ІНШИХ ОБЛАСТЕЙ з 15 вересня. 

Списки вивішуються в дирекції студмістечка (вул. Лукаша,1, 7-ий гурт., 

2 поверх). 

В разі НЕДООФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, не оплати за півроку 

наперед гуртожитку і не поселення до 5 жовтня списки анулюються і 

вступник ПОЗБАВЛЯЄТЬСЯ ПРАВА НА ПОСЕЛЕННЯ. 

 

ПРИ ПОСЕЛЕННІ В ГУРТОЖИТОК ПОТРІБНО 

МАТИ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ: 

 Паспорт. 

 Лист вибуття з основного місця проживання (виписка 

з ЖЕКу); 

 Довідка видана дирекцією ІКТА, що ви є студентом 

ІКТА. 

 Медична довідка, отримана в студентській поліклініці. 

 Квитанція про оплату. 

 Чоловікам необхідно стати на військовий облік по 

вул. Князя Романа,3 – 20 навч. корп. кімн. 117а. 



Адміністрація Студмістечка 
М. Львів, вул.. Лукаша,1 

Гуртожиток № 7, 2-й поверх 

Директор:  

Гельжинський Ігор Ігорович 

Заступник директора:  

Дмитрук Андрій Григорович 

Займається питаннями, пов’язаними з матеріально-технічним забезпеченням 

Студмістечка, питаннями, пов’язаними із створенням і підтримкою 

належного стану Студмістечка. 

Заступник директора зі студентських питань: 

Андрійовський Віктор Богданович 

Координує роботу зі створення належних умов для студентів, їх поселення, 

переселення та виселення. Працює з дирекціями ННІ, Колегією та 

профкомом студентів і аспірантів, студентськими радами гуртожитків. 

Заступник директора з питань внутрішньої безпеки та охорони:  

Нестерук Володимир Васильович 

Координує роботу, пов’язану з дотриманням мешканцями правил 

внутрішнього розпорядку, забезпечення охорони та правової безпеки у 

Студмістечку. 
 



Перелік необхідних документів 

для оформлення пільгової оплати за проживання. 
 

Дитина учасника бойових дій * 
 

1. Копію свідоцтва про народження; 

2. Копію посвідчення учасника бойових дій (батька); 

3. Довідку з органу соціального захисту населення про перебування на обліку в 

єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на 

пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на 

норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника 

бойових дій 

 

Учасник бойових дій *   
 

1. Копію посвідчення учасника бойових дій; 

2. Копія паспорта; 

3. Довідку з органу соціального захисту населення про перебування на обліку в 

єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на 

пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на 

норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника 

бойових дій 

 

Внутрішньо переміщена особа  
 

1. Копію паспорта громадянина України; 

2. Довідка з відділу соціального страхування про взяття на облік особи, 

тимчасово переміщеної з окупованої території; 

3. Довідка з відділу соцзахисту  про отримання (неотримання) щомісячної 

адресної допомоги (м.Львів, вул. Чупринки, 85). 
 

 

Вищевказані документи подаються в бухгалтерію (гуртожиток №7, 2-й 

поверх, кім. 9-10) 

 

*- учасники бойових дій відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» 
  

 

Діти-сироти  

 
Для оформлення протоколу про надання безоплатного проживання звертатися в 

профком студентів (Головний корпус, вул.С.Бандери, 12, каб. 235). 



ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО 

ПОДАТИ ВСТУПНИКУ: 

1. Пред’явити оригінал і подати 2 

копії паспорта (1, 2, 11 стор.) або 

виписка про реєстрацію (для власників 

пластикових карток) + витяг до неї; 

2. Пред’явити оригінал і подати 2 

копії ідентифікаційного коду; 

3. Пред’явити оригінал і подати по 

2 копії атестату і додатку до нього; 

4. Пред’явити оригінали і по 2 копії 

сертифікатів ЗНО і інформаційної 

картки; 

5. Чотири фотокартки 3х4 см 

(підписані прізвище та ініціали ззаду 

кожного фото (по діагоналі)); 

6. Подати копію приписного 

свідоцтва (для хлопців). 



ПРИ ПОСЕЛЕННІ В 

ГУРТОЖИТОК ПОТРІБНО 

МАТИ НАСТУПНІ 

ДОКУМЕНТИ: 

1. Паспорт. 

2. Лист вибуття з основного 

місця проживання (виписка з 

ЖЕКу); 

3. Довідка видана дирекцією 

ІКТА, що ви є студентом 

ІКТА. 

4. Медична довідка, отримана в 

студентській поліклініці. 

5. Квитанція про оплату. 

6. Юнакам необхідно стати на 

військовий облік по вул. 

Князя Романа,3 – 20 навч. 

корп. кімн. 117а. 



Гуртожитки Студентського містечка НУ «Львівська політехніка»  

 

№ п/п № гуртожитку Адреса 

1.  Гуртожиток №1    м. Львів, вул.Бой-Желенського 14. 

2.  Гуртожиток №3    м. Львів, вул.Карпінця, 27 

3.  Гуртожиток №4     м. Львів, вул.Сахарова, 25 

4.  Гуртожиток №5     м. Львів, вул.Лукаша, 4 

5.  Гуртожиток №7   

 

  м. Львів, вул.Лукаша, 1  

Адміністрація Студмістечка (2-й пов) 

6.  Гуртожиток №8     м. Львів, вул.Сахарова, 23 

7.  Гуртожиток №9     м. Львів, вул.Лукаша, 2 

8.  Гуртожиток №10     м. Львів, вул.Відкрита, 1 

9.  Гуртожиток №11     м. Львів, вул.Лукаша, 5 

10.  Гуртожиток №12     м. Львів, вул.Лазаренка, 38 

11.  Гуртожиток №14    м. Львів, вул.Лазаренка, 40 

12.  Гуртожиток №15     м. Львів, вул.Лазаренка ,42 

13.  Гуртожиток №17    м. Львів, вул.І.Пулюя, 33а 


