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НАКАЗ 

м. Суми 

Про встановлення вартості проживання 
в гуртожитках Сумського національного 
аграрного університету для студентів (вітчизняних, 
іноземних) денної форми навчання та для студентів 
інших навчальних закладів 

На підставі спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України 
«Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських 
гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності» 
від 28.03.2011 року №284/423/173, Положення про студентський гуртожиток 
Сумського національного аграрного університету, затвердженого, наказом ректора від 
30.04.2020 року № 162/1-К, Листа Міністерства освіти і науки України №1/11-5017 
від 13.07.2021 р., Переліку платних послуг, які надаються Сумським національним 
аграрним університетом, затвердженого наказом ректора від 18.02.2013 року № 45-К 
(із змінами та доповненнями), з метою забезпечення відшкодувань витрат, понесених 
на утримання гуртожитків та на підставі проведених розрахунків, 

НАКАЗУЮ: 
1. Встановити з 1 січня 2022 року вартість проживання в гуртожитках 

Сумського національного аграрного університету: 
1.1. Для студентів денної форми навчання, для іноземних громадян - студентів 

денної форми навчання, які навчаються за кошти державного бюджету та для 
студентів інших навчальних закладів в кімнатах із звичайними умовами проживання 
- 800,00 грн. за місяць (ліжко-місце). 

1.2. Для студентів денної форми навчання та для студентів інших навчальних 
закладів в кімнатах з поліпшеними умовами проживання - 1255,00 грн. за місяць 
(ліжко-місце). 

1.3. Для аспірантів та слухачів курсів в кімнатах із звичайними умовами 
проживання - 1176,00 грн. (у т.ч. ПДВ) за місяць (ліжко-місце). 

1.4. Для аспірантів та слухачів курсів в кімнатах з поліпшеними умовами 
проживання - 1554,00 грн. (у т.ч. ПДВ) за місяць (ліжко-місце). 

2. Вартість проживання у 2021 — 2022 н.р. за Договорами на проживання в 
гуртожитку СНАУ, укладеними та оплаченими в повному обсязі на весь термін 
проживання до моменту набрання чинності даного Наказу, залишається незмінною. 

3. Начальнику ПФВ Журбенко Н.М. забезпечити укладання додаткових угод до 
Договорів на проживання у 2021 — 2022 н.р., які укладені, але не оплачені в повному 
обсязі до моменту набрання чинності даного Наказу. 



4. Деканам факультетів, Директору Центру по роботі з іноземними студентами 
СНАУ забезпечити підготовку наказів "Про поселення в гуртожиток", як правило, на 
весь термін навчання (із розрахунку на 12 місяців за навчальний рік). 

5.. Начальнику ПФВ Журбенко Н.М. забезпечити укладання договорів на 
проживання в гуртожитку згідно наказу "Про поселення в гуртожиток". 

6. Директору студмістечка забезпечити поселення у гуртожиток на підставі 
ордеру про поселення . 

7. Підпункт 1.1. пункту 1 Наказу № 19-К від 28.01.2021 р. «Про встановлення 
вартості проживання в гуртожитках Сумського національного аграрного університету 
для студентів (вітчизняних, іноземних) денної форми навчання та для студентів інших 
навчальних закладів» вважати таким, що втратив чинність . 

8. Наказ № 87-К від 09.03.2021 року «Про встановлення вартості проживання в 
гуртожитках Сумського національного аграрного університету для вітчизняних 
студентів денної форми навчання та для студентів інших навчальних закладів в 
кімнатах з поліпшеними умовами проживання» вважати таким, що втратив чинність. 

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з науково-
педагогічної, економічної та інноваційної діяльності Коваленка М.П. 

Ректор Сумського НАУ Володимир ЛАДИКА 

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ 


