
 

 

Додаток 1 до наказу 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 19.12.2018 № 466 

 

 

СХВАЛЕНО 

Рішення вченої ради університету 

 від 13.11.2018 (протокол № 8) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ МНУ імені 

В. О. Сухомлинського 

від 19.12.2018 № 466 

 

Порядок користування готельним блоком у складі гуртожитку № 2 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

 

1.  Готельний блок призначений для тимчасового проживання: 

- осіб, які направлені у відрядження до університету; 

- осіб, які навчаються в університеті на заочній формі навчання 

- працівники інших навчальних закладів, установ та організацій згідно з 

рішенням ректора університету (відповідно до п. 3 розділу 7 постанови 

КМУ № 796 від 27.08.2010 р. ) 

2. Режим роботи готельного блоку – цілодобовий. 

3. Єдина розрахункова година – 12 година поточної доби за місцевим часом. 

Плата за проживання здійснюється згідно з цінами, що затверджуються 

рішенням вченої ради університету. 

4. При проживанні менше однієї доби, плата стягується за повну добу, 

незалежно від розрахункової години. У разі затримки виїзду плата 

нараховується у такому порядку: від 6 до 12 години після розрахункової 

години – за півдоби, від 12 до 24 години після розрахункової години – за 

повну добу. 

5. Номер у готельному блоці надається громадянам при наявності паспорта 

чи документа, що його замінює. 

6. Поселення іноземних громадян проводиться на загальних підставах при 

пред’явленні національних паспортів або документів, що посвідчують 



 

 

їхню особу. 

7. Оплата за кімнату в готельному блоці здійснюється в безготівковій формі. 

Розмір оплати встановлюється згідно з кошторисом. 

8. Поселення до готельного блоку здійснюється за наказом ректора 

університету після оплати за проживання. 

9. За поселення до кімнат готельного блоку відповідає 

комендант / костелянка гуртожитку. 

10. При поселенні комендант / кастелянка складає реєстр, де вказує прізвище, 

ім’я та по батькові особи, яка поселяється, кількість діб, вартість 

проживання. 

11. Громадяни, які вселилися до готельного блоку гуртожитку зобов’язані 

дотримуватися правил проживання у гуртожитку. 

 

 

Проректор з адміністративно-господарчої роботи    В. Л. Даниленко  

Головний бухгалтер        З. А. Нікітіна 

Начальник юридичного відділу      М. М. Бєлан 

Керівник відділу платних послуг     В. В. Джанова  

 


