
ПОРЯДОК ПОСЕЛЕННЯ У СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК №5  
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Відповідно до Положення про користування гуртожитками Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (далі – Університет) 
особи, які бажають проживати у гуртожитку Університету, повинні вчинити наступні кроки: 

 

КРОК 1 
дистанційно подати документи для поселення у студентський гуртожиток 

заповнену заяву у форматі Word, а також електронні копії оригіналів паспорта громадянина України (усі заповнені сторінки) та довідки про присвоєння 

реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду), які необхідно надіслати на електронну адресу: osobatetiana@gmail.com 

АБО 
написати заяву під час подачі документів приймальній комісії Університету* 

написати заяву (з додаванням паперових копій оригіналів паспорта громадянина України (усі заповнені сторінки) та довідки про присвоєння реєстраційного 
номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду)) та подати їх уповноваженому працівнику приймальної комісії 

*для осіб, які вступають на навчання до Університету 
 

КРОК 2 
у визначені Графіком поселення день та час прибути у студентський гуртожиток 

(вул. В. Великого, 5, м. Дрогобич) 
 

КРОК 3 
пройти медичний огляд у медичному пункті при студентському гуртожитку 

(кабінет №2, вул. В. Великого, 5, м. Дрогобич) 
 

КРОК 4 
написати заяву на поселення, укласти договір найму та отримати ордер на жилу площу у студентському гуртожитку 

(кабінет №3, вул. В. Великого, 5, м. Дрогобич) 
 

КРОК 5 
зареєструватися у паспортиста (у разі потреби) 

(кабінет №1, вул. В. Великого, 5, м. Дрогобич) 

відповідно до чинного законодавства реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. У разі коли особа проживає у двох і більше 

місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором. 

mailto:osobatetiana@gmail.com


КРОК 6 
здійснити оплату за проживання* у студентському гуртожитку відповідно до умов договору, 

але не менше, ніж за 1 (один) календарний місяць: 

ВАРТІСТЬ ПРОЖИВАННЯ у студентському гуртожитку №5 становить 520 грн/місяць 
*для зручності і економії часу рекомендуємо здійснювати оплату заздалегідь та/або у дистанційному режимі (з використанням послуги Приват24, тощо) 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА ПРОЖИВАННЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ ГУРТОЖИТКУ 
ОТРИМУВАЧ: 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

код ЄДРПОУ 02125438 

р/р UA418201720313241003202008508 у ДКСУ, м. Київ 

код платежу 25010200 
 

КРОК 7 
прийняти у користування майно (ліжко-місце/кімната, обладнання) від коменданта студентського гуртожитку 

СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК №5: вул. В. Великого, 5, м. Дрогобич 

 

 
 

Примітка: з метою недопущення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) під час поселення супроводжуючим особам (крім тих, які здійснюють 

супровід осіб з інвалідністю, та/або законних представників неповнолітніх осіб), а також особам, у яких під час первинного огляду виявлено підвищену 
температуру тіла понад 37,2 °C та/або ознаки гострого респіраторного захворювання, ВХІД У БУДІВЛІ ГУРТОЖИТКІВ ЗАБОРОНЕНИЙ. 



ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО МАТИ ПРИ СОБІ 

ДЛЯ ПОСЕЛЕННЯ У СТУДЕНТСЬКІ ГУРТОЖИТКИ 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

 
ДЛЯ ПОВНОЛІТНІХ МЕШКАНЦІВ: 
1) оригінал паспорта громадянина України мешканця 

2) оригінал довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду) 

мешканця 

3) квитанція про оплату за проживання у гуртожитку (за бажанням) 

4) 2 фотокартки розміру 3x4 мешканця 

 

 
ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ МЕШКАНЦІВ: 
1) оригінал паспорта громадянина України мешканця 

2) оригінал паспорта громадянина України законного представника (батько, мати, тощо) 

3) оригінал довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду) 

мешканця 

4) оригінал довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду) 

законного представника (батько, мати, тощо) 

5) квитанція про оплату за проживання у гуртожитку (за бажанням) 

6) 2 фотокартки розміру 3x4 мешканця 

ПРИ ПОСЕЛЕННІ НЕПОВНОЛІТНІХ МЕШКНАЦІВ ОБОВ’ЯЗКОВОЮ Є ОСОБИСТА ПРИСУТНІСТЬ 
ОДНОГО ІЗ ЗАКОННИХ ПРЕДСТАВНИКІВ (батько, мати, тощо) ТАКОГО МЕШКАНЦЯ 
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