
ІНФОРМАЦІЯ  

ЩОДО  ПОРЯДКУ  ПОСЕЛЕННЯ ДО ГУРТОЖИТКІВ  

СТУДЕНТІВ ДНІПРОВСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ  

 

Поселення  до гуртожитків студентів Дніпровського гуманітарного 

університету  буде проводитися  30.08.2021р. та 31.08.2021р. в приміщенні 

навчального корпусу ДГУ (м. Дніпро, вул. Єрмолової, 35, корп.№ 1, каб.326).  

Комісія з поселення в гуртожиток працюватиме 

 30.08.2021р.  - з 11.00 год. до 17:00 год. 

31.08.2021р.  - з 09.00 год. до 17:00 год. 

При поселенні в гуртожиток студент обов’язково повинен мати засоби 

індивідуального захисту (захисну маску та антисептик для рук). 
                 

При поселенні до гуртожитків необхідно надати наступні документи: 

 

- Заяву на поселення заповнену відповідно до наданого зразка; 

- оригінал паспорта громадянина України або ID-карти та довідки про  

зняття з реєстрації місця проживання  (із знятим місцем реєстрації за 

попереднім місцем проживання);   

- копію паспорта та ідентифікаційного номеру; 

- медичну довідку №086(о) (Довідка надається сімейним лікарем, в якій 

вказується епідеміологічний стан дитини (наявність/відсутність 

педикульозу, шкірних захворювань, що протягом 21 дня не було 

контактів з людьми, які хворіють інфекційними хворобами та не 

перебуває на самоізоляції, тощо) та флюорографічне обстеження                     

(за поточний рік), карту профілактичних щеплень; 

- фотокартки розміром 3х4 (3 шт.). 

 

Відомості про гуртожитки 

Гуртожиток №1 НГУ 

проспект Дмитра Яворницького, 21, Дніпро, Дніпропетровська область,49000 

 

Гуртожиток №1 Дніпровський технолого-економічний колледж 

вул. Авіаційна, 6, Дніпро, Дніпропетровська область, 49000 

 

Інформація для студентів, які поселяються до гуртожитків 

Поселення вступників 2021 року буде проводитися у базові 

гуртожитки ДГУ та гуртожитки закладів освіти, з якими укладено договори 

про співпрацю. 

Кімнати усіх гуртожитків укомплектовані меблями: ліжками, шафами 

для одягу,  столами, стільцями, тумбочками. 



Мешканцям усіх гуртожитків видається м’який інвентар: матрац, 

ковдра, подушка. 

Мешканці усіх гуртожитків забезпечують себе самостійно побутовою 

технікою, посудом для приготування та вживання їжі, інвентарем для 

прибирання кімнати, постільною білизною та іншими побутовими речами. 

За бажанням, мешканці можуть провести ремонт кімнати, в яку 

поселяються, оскільки плата за проживання не покриває витрати на 

проведення ремонтних робіт у житлових кімнатах. За умови проведення 

ремонту житлової кімнати мешканцям гарантується проживати у цій кімнаті 

в  наступні роки навчання. 

Мешканці гуртожитків зобов’язані приймати участь у роботах із 

самообслуговування, а саме, самостійно прибирати кімнату у якій 

проживають. 

У всіх гуртожитках наявна можливість підключення до мережі 

«Інтернет». 

 

Додаткову інформацію  щодо поселення  можна отримати  у                           

Голови комісії  з поселення Полякової Світлани Василівни  у робочі дні  

з 10.00-17.00  за телефоном   +38 (067) 637-58-15. 

 


