
переселятися з однієї кімнати в іншу без
дозволу;
переносити інвентар з одного приміщення до
іншого;
проводити електромонтажні роботи;
залишати сторонніх осіб після 23:00 та
проводити масові заходи без дозволу
коменданта чи завідувача гуртожитку;
палити, вживати та зберігати спиртні напої,
наркотичні та токсичні речовини, а також
перебувати в гуртожитку в стані алкогольного,
токсичного чи наркотичного сп`яніння;
створювати шум, а також вмикати апаратуру
на гучність, що перевищує звукоізоляцію
кімнати, особливо з 22:00 до 07:00;
тримати в гуртожитку тварин.

Студенту, який проживає в гуртожитку,
забороняється:

Під час подачі документів у приймальній
комісії напишіть заяву або зверніться до
дирекції свого інституту. 
Зніміться з обліку реєстрації місця
проживання (для хлопців — додатково
знятися з військового обліку у військовому
комісаріаті за місцем проживання).
Дочекайтеся затвердження офіційного
наказу про поселення та зверніться у
гуртожиток, який був зазначений у наказі,
для підписання договору та отримання
ордеру про поселення (обов'язково мати при
собі паспорт, ідентифікаційний код та
військовий квиток (для хлопців).
 Оформіть ордер про поселення:

ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕННЯ У ГУРТОЖИТОК:
1.

2.

3.

4.
- Пройти медичний огляд  у студентській
поліклініці (вул. Набережна, 30, гуртожиток №
7) (Показати терапевту форму №086);
- Для хлопців: заповнити заяву в 0 корпусі
(ауд. 0326) та стати на військовий облік у МВК
у м. Івано-Франківськ (найближчий - вул.
Княгинин, 20);
- Здійснити оплату за проживання у гуртожитку
(згідно з умовами Вашого договору);
- Зареєструватися для проживання у
гуртожитку у паспортному сервісі, що
розташований у студентському містечку (вул.
Пн. Бульвар, 7);
- Підпишіть документ у всіх необхідних осіб.
5.Підпишіть договір та отримайте перепустку.

Кухонне причандалля (особливо електричний
чайник та штопор)
Речі для санвузла (! гумове взуття для душу)
Електричний подовжувач
Все необхідне для прибирання, смітник, вішалки,
лампочки, викрутка, праска, набір для шиття та
миска для прання
Постільні речі (білизна, подушка та ковдра)

Не забудь захопити:

вул. Карпатська, 15
м. Івано-Франківськ

тел.:+380 (342) 54-72-66
e-mail: admin@nung.edu.ua

web-site: nung.edu.ua

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАФТИ І ГАЗУ

ПУТІВНИК ДЛЯ
ПОСЕЛЕННЯ У
ГУРТОЖИТОК
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Первинна профспілкова організація
студентів ІФНТУНГ (ауд.0315)

Виникли питання? Звертайся!




