ПАМ’ЯТКА СТУДЕНТУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Перелік документів необхідних для поселення в гуртожиток студентського містечка
ОНПУ
I Документи необхідні паспортистам гуртожитків для паспортної перереєстрації та постановки
на військовий облік
1. Паспорт з реєстрацією (пропискою) за попереднім місцем проживання (зніматися з

реєстрації (виписуватися) вдома не треба!!!);
2. Копія 1-ої сторінки паспорта (тільки для хлопців);
3. Копія ідентифікаційного коду;
4. Оригінал приписного свідоцтва або військового квитка, знятий з військового обліку за

попереднім місцем проживання !!! (тільки для хлопців). Якщо військомат за місцем
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проживання відмовляється знімати з військового обліку , то необхідно взяти довідку про
зарахування вас до університету ( в приймальній комісії , або в деканаті ) ;
Копія приписного свідоцтва або військовий квиток (тільки для хлопців старше 20 років);
Довідка з деканату проте, що зарахований(а) на 1 курс або на 2 чи 3 курс (після технікуму або
коледжу) та дійсно являється студентом(кою)). Може видаватися в гуртожитку відповідальним за
поселення працівником деканату в день поселення (уточнюйте в деканаті свого інситуту (
факультету) ;
Конверти з марками по Україні 3 шт. (тільки для хлопців);
Довідка-Форма №17 для постановки на військовий облік (видається в каб.№403
адміністративного корпусу університету).
II Документи необхідні для поселення в гуртожиток
Договір з відміткою паспортиста паспортного столу (паспортист знаходиться в гуртожитку в
день поселення);
Копія паспорта (1,2 сторінка та сторінка де стоїть штамп з місця останньої реєстрації
(прописки));
Довідка про флюорографічне обстеження ( відмітка про флюорографію є в медичній довідціформі 086-У , або необхідно взяти довідку-виписку з поліклініки з кабінету де робилась
флюорографія !!!) ;
Відмітка лікаря – дерматолога про допуск до поселення в гуртожиток (видається в будь-якій
поліклініці за місцем проживання , де вказується відсутність захворювання на педикульоз
(чесотка));
Фото 3x4 – 6 шт;
Квитанція про сплату за проживання в гуртожитку за перший семестр 2019/2020 навчального
року.

При наявності всіх необхідних документів, вказаних в переліках I та II студент
направляєтся до паспортиста свого гуртожитку (який в дні поселення знаходиться у
гуртожитку) та надає документи з переліку I. Після цього студент отримує на руки договір на
поселення з відміткою паспортиста і підходить до завідувача (коменданту) гуртожитку,
надаючи документи з переліку II та отримує ключі від кімнати , майно для тимчасового
користування, а також тимчасову перепустку на вхід до гуртожитку, яка потім обмінюється
на постійну.
В студентському містечку ОНПУ за кожним інститутом(факультетом) закріплені відповідні
базові гуртожитки куди поселяються студенти відповідних інститутів (факультетів). Так в
гуртожитках проживають студенти наступних інститутів(факультетів) :
Гуртожиток №1 вул.М.Говорова, 11-е : Інститут підготовки іноземних громадян (ІПІГ) , які
навчаються в ОНПУ;

Гуртожиток №2 вул. Семінарська, 7 : Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та
телекомунікацій (ІІБРТ), Інститут машинобудування (ІМБ) ;
Гуртожиток №3 пров. О.Матросова, 1-а : Інститут електромеханіки та енергоменеджменту
(ІЕЕ), Гуманітарний факультет (ГФ);
Гуртожиток №4 вул.М.Говорова, 11-а : Інститут комп’ютерних систем (ІКС) , Інститут
енергетики та комп’ютерно-інтегрованих систем управління (ІЕКСУ);
Гуртожиток №5 вул.М.Говорова, 11-б : Хіміко-технологічний факультет (ХТФ), Гуманітарний
факультет (ГФ), Інститут медичної інженерії (ІМІ) ;
Гуртожиток №6 вул.М.Говорова, 11-в : Інститут бізнесу, економіки та інформаційних
технологій ( ІБЕІТ), Інститут машинобудування (ІМБ);
Гуртожиток №7 пров.Шампанський, 7 : Інститут промислових технологій дизайну та
менеджменту (ІПТДМ), Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій
(ІІБРТ). Студенти , які зараховані на навчання до українсько-німецького інституту (УНІ),
українсько-польського інституту (УПІ) та українсько-іспанського інституту (УІІ) будуть
поселені на місця до гуртожитків за спеціальностями (спеціалізаціями) підготовки відповідних
інститутів (факультетів).
Студенти , які проживають у містах , селищах та селах , які знаходяться на відстані ближче
ніж 50 км від міста Одеса ( м. Южне , м. Чорноморськ і т.д.) і які потребують місця в
гуртожитках будуть поселені на загальних підставах після завершення основного поселення
( після 10 вересня) при наявності вільних ліжко-місць !!!

Вартість проживання в гуртожитках ОНПУ на 2019/2020 навчальний рік
Гуртожиток
№

Адреса

1

вул. Маршала Говорова, 11 «е»

2400

2

вул. Семінарська, 7

2400

3

пров. О.Матросова, 1-а

2400

4

вул. Маршала Говорова, 11 «а»

2400

5

вул. Маршала Говорова, 11 «б»

2400

6

вул. Маршала Говорова, 11 «в»

2400

7

пров. Шампанський, 7

2400

Вартість, грн./ліжко-місце
(за семестр)

Оплату за проживання в гуртожитку можна здійснювати в любому відділені будьякого банку або через платіжні банківські термінали в любій точці України ( і за
місцем проживання також !!! ) за декілька днів до поселення , або в день поселення
до гуртожитку за слідуючими банківськими реквізитами :
Р/с 31253216201204
ДКСУ м. Киів
МФО 820172
КОД 02071045
Одержувач : ОНПУ
Призначення платежу : За проживання в гуртожитку за перший семестр 2019/2020 навчального
року

Під час оплати необхідно назвати своє Призвіще Ім’я та по Батькові , вказати номер гуртожитку, його
адресу та суму оплати, а також вказати призначення платежу.
Наприклад: Іванов Іван Іванович, гуртожиток № 5, вул. Маршала Говорова, 11 «б», за проживання в
гуртожитку, за 1 семестр 2019/2020 навчального року. Сума 2400 грн.

Графік роботи адміністрації студмістечка, гуртожитків та паспортного
столу в період поселення
Дата
27.08.19
28.08.19
29.08.19
30.08.19
02.09.19
03.09.19

День тижня
Вівторок
Середа
Четверг
П’ятниця
Понеділок
Вівторок

Години роботи
0900 – 1800
0900 – 1800
0900 – 1800

Перерва
1300 – 1400
1300 – 1400
1300 – 1400

0900 – 1700

1300 – 1400

Графік поселення по інститутам (факультетам) в гуртожитки студентського
містечка ОНПУ
Номер гуртожитку

Дата поселення
2
27.08.19

ІМБ
ІІБРТ

3

4

5

6

7

ІЕЕ

ІКС

ХТФ

ІБЕІТ

ІПТДМ

ІЕКСУ

ХТФ

ІМБ

ІІБРТ

ІІБРТ

ІІБРТ

28.08.19

ІІБРТ

ІЕЕ
ГФ

29.08.19

ГФ

ГФ

30.08.19,
02.09.19,
03.09.19.

ІМІ

ІКС,
ІЕКСУ

ГФ

Поселення студентів 2-6 курсів (які вже жили в гуртожитках та
перевелися на старші курси); студентів 1-го курсу,
які не поселились в призначений для цього день.

Примітка. Студенти, які з поважних причин не змогли приїхати на поселення в свій день відповідно до
графіка, будуть селитися по прибуттю. Також, якщо на протязі робочого дня з 9.00 до 18.00 (в дні
поселення) студент не зміг оформити увесь необхідний пакет документів, призначених для поселення в
гуртожиток, йому, а також його батькам, адміністрація студентського містечка надасть можливість
залишитися та заночувати в гуртожитку. І не хвилюйтеся всіх поселимо !!!

По всім питанням, пов’язаним з поселенням до гуртожитків, звертайтеся в
адміністрацію студентського містечка:
м.Одеса, вул. М. Говорова, 11-а (вхід з торцевої частини будівлі гуртожитку
№4) в робочі дні з 9.00 до 16.00 ( з 13.00 до 14.00 - обідня перерва)
або за телефонами :

(048)702-96-28 (адміністрація студмістечка)
(048)702-96-29 (бухгалтерія студмістечка)
(048)702-96-39 (паспортний стіл студмістечка)

