
 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 

ДЛЯ ПОСЕЛЕННЯ У ГУРТОЖИТОК НЕОБХІДНО: 
 

 Отримати у відповідному деканаті ордер на поселення: 
 автомеханічний факультет – вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. 307, 

тел. (044) 280-91-87; 

 факультет транспортного будівництва – вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, 
кімн. 213, тел. (044) 280-65-43; 

 факультет менеджменту, логістики та туризму – вул. М. Омеляновича-Павленка, 
1, кімн. 245, тел. (044) 280-38-76; 

 факультет економіки та права – вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. 207, 
тел. (044) 288-71-00; 

 факультет транспортних та інформаційних технологій – вул. М. Омеляновича-
Павленка, 1, кімн. 338, тел. (044) 280-81-77. 

 

 Оплатити проживання у гуртожитку за семестр – 2550 грн 
(місячна оплата – 510 грн).  

Оплата здійснюється: 

 через термінали Приватбанку (такий термінал знаходиться зокрема у 
вестибюлі НТУ); 

 через Приват24; 

 через QR-код; 

 через сайт НТУ (кнопка «Оплата послуг онлайн»); 

 у будь-якому зручному для Вас банку. 
Платіжні реквізити:  

 р/р UA868201720313211005202011361 в ДКСУ, м. Київ, 

 код ЄДРПОУ 02070915,  

 призначення платежу «Плата за гуртожиток № ___, ПІБ студента»).  
Номер гуртожитку визначається згідно розподілу студентів за гуртожитками, 

розміщеному на сайті університету. 
 

ДЛЯ ПОСЕЛЕННЯ ПРИ СОБІ ПОТРІБНО МАТИ: 
 

1) повідомлення про зарахування; 
2) ордер на поселення – оригінал та його копії (2 примірники); 
3) квитанцію про оплату проживання у гуртожитку за семестр; 
4) медичну довідку, отриману від сімейного лікаря, в якій вказано:  

а) результати флюорографічного обстеження (дійсні протягом року);  
б) відсутність на момент огляду симптомів ГРВІ  та відсутність контактування з 

хворими на СOVID19; 
5) власникам паспорта громадянина України зразка 1993 року – паспорт з відміткою 

про зняття з реєстраційного обліку за місцем постійного проживання та копії 1, 2 та 11 
сторінок паспорта (2 примірники);  

власникам паспорта громадянина України зразка 2016 року (ID-картка) –  
ID-картку та довідку про зняття з реєстрації місця проживання (згідно з додатком 16 
до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 
інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207) та їх копії 
(2 примірники); 

6) три фотографії розміром 3×4 см. 
7) призовникам та військовозобов’язаним – військово-обліковий документ з 

відміткою РВК про зняття з військового обліку – обов’язково! 


