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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
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Н А К А З
м. Чернівці

02.02.2016 р. № 3

Про затвердження розміру оплати 
за проживання в гуртожитку.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», керуючись 
Порядком надання платних послуг Державним вищим навчальним закладом 
«Чернівецький коледж дизайну та економіки», затвердженим наказом по 
коледжу від 27 серпня 2014 року № 154-од із змінами, внесеними наказом по 
коледжу від 07.07.2015 року № 169-од «Про затвердження змін до Порядку 
надання платних послуг Державним вищим навчальним закладом 
«Чернівецький коледж дизайну та економіки», відповідно до рішення 
адміністративної ради від 28.01.2016 року, протокол № 01-05/2 та за 
погодженням зі Студентською радою коледжу (протокол від 02.02.2016 року № 
11)
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розрахунки вартості проживання в гуртожитку згідно з 
додатками:

Додаток № 1 -  для осіб, які є здобувачами вищої освіти в Державному 
вищому навчальному закладі «Чернівецький коледж 
дизайну та економіки»;

Додаток № 2 -  для осіб, які є здобувачами вищої освіти в інших вищих 
навчальних закладах міста Чернівці.

2. Встановити, що особи, які проживають у гуртожитку, вносять оплату 
за проживання в гуртожитку за затвердженими розрахунками, починаючи з 1 
лютого 2016 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного 
бухгалтера Н. О. Чобану.

Директор коледжу



Додаток 1 
до наказу Чернівецького коледжу дизайну 

та економіки від 02.02.2016 № З

Розрахунок розміру плати 
за проживання у гуртожитку за адресою: м. Чернівці, вул. 28 Червня, 2 

для осіб, які є здобувачами вищої освіти в Державному вищому 
навчальному закладі «Чернівецький коледж дизайну та економіки»

на 2016 рік (з 01.02.2016р.)

Дані по гуртожитку:
Загальна площа - 875,0 м2 
Житлова площа - 429,7 м2
Балансова вартість гуртожитку згідно експертної оцінки - 485374,00 грн.
Кількість ліжко-місць - 55 .
Гуртожиток обладнаний: опаленням, холодним водопостачанням, водовідведенням, 
електроенергією, газовими плитами для приготування їжі, сміттєпроводом.
Гуртожиток має: загальну кухню та душову коридорного типу.

№
з/п Види послуг

Тариф на 
житлово- 

комунальні 
послуги (з ПДВ)

Розрахунок вартості 
плати за проживання у 

гуртожитку

Ставка 
на 1 

л/місце 
(грн.)

1 Орендна плата 60,27 грн. на 1 л/місце 60,27 грн. на 1 л/місце 87,27

2 Водопостачання та 
водовідведення

9,69 грн. за ! м3 

(6,09 +3,60)

9,69 грн.* 0,95 м3на 1 людину 
у місяць - норма витрат 

холодної води у гуртожитках 
із загальними кухнями і 

душовими коридорного типу 9,21

3 Опалення 60,20 грн. на 1 л/місце 60,20 грн. 60,20

4 Електроенергія
0,41кВ т/год* 1,83 грн. 

на 1 людину 0,75 грн.*30 днів 22,50

5 Споживання 
природного газу

плиту газову і газовий 
водонагрівач, грн.. на 1 

людину 18,91 грн. л/місць 18,91
8 Дератизація грн. на 1 л/місце 2,21 грн.л/місць 2,21
9 Дезінфекція грн. на 1 л/місце 4,55 грн. л/місць 4,55

10 Утримання
гуртожитку грн. на 1 л/місце 43,15 грн. л/місць 43,15
Усього для ліжко- 
місць з загальною 
кухнею та душовими 
коридорного типу грн. на 1 л/місне X 248,00

Головний бухгалтер Н.О. Чобану



Додаток 2 
до наказу Чернівецького коледжу дизайну 

та економіки від 02.02.2016 № З

Розрахунок розміру плати 
за проживання у гуртожитку за адресою: їм. Чернівці, вул. 28 Червня, 2 

для осіб, які є здобувачами вищої освіти в інших вищих навчальних 
закладах міста Чернівці, на 2016 рік (з 01.02.2016р.)

Дані по гуртожитку:
Загальна площа - 875,0 м2 
Ж итлова площа - 429,7 м2
Балансова вартість гуртожитку згідно експертної оцінки - 485374,00 грн.
Середня кількість ліж ко-місць - 55.
Гуртожиток обладнаний: опаленням, холодним водопостачанням, водовідведенням, електроенергією, 
газовими плитами для приготування їжі, сміттєпроводом.
Гуртожиток має: загальну кухню та душ ову коридорного типу.

№
з/п Види послуг

Тариф на 
житлово- 

комунальні, 
послуги 
(з ПДВ)

Розрахунок вартості 
плати за проживання 

у гуртожитку

Ставка 
на 1 

л/місце 
(грн.)

1 Квартплата
18,28 за 1 м''

житлової плоші 18,28 грн*7,41 м2 135,45

2 Водопостачання та 
водовідведення

9,69 фн. за 1 м3 

(6,09 +3,60)

9,69 грн.* 1 м на 1 людину 
у місяць - норма витрат 

холодної води у 
гуртожитках із загальними 

кухнями і душовими 
коридорного типу 9,69

3 Опалення
60,20 грн. на 1 

л/місце 60,20 грн. на 1 л/місяць 60,20

4
Електроенергія

0,72кВт/год * 
1,83 грн. на 1 

людину 1,32 грн.*30 днів 39,60

5

Споживання природного газу

плиту газову і 
газовий 

водонагрівач, 
грн.. на 1 
людину 28,00 грн. л/місць 28,00

6
Плата за утриманння будинків і 
споруд та прибудинкових 
територій

1 м2загальної 
займаної площі 

(15,8 м2) 1,05 грн. * 15,8 м2 16,59

7 Вивіз твердих побутових 
відходів грн. на 1 людину 8,40 грн. л/місць 8,40

8 Дератизація грн. на 1 л/місце 3,21 грн.л/місць 3,21
9 Дезинфекція грн. на 1 л/місце 6,95 грн. л/місць 6,95
10 Утримання гуртожитку грн. на 1 л/місце 90,80 грн. л/місць 51,91

Усього для ліжко-місць 3 
загальною кухнею та 
душовими коридорного типу

гри. на 1
л/місце

(П остан ова Н К РЕ К П  від 
> .0 2 .2 0 1 5  № 2 2 0 ) 360,00

Головний бухгалтер Н.О, Чобану


