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Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 

«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів 
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», зі змінами та доповненнями, 
Порядком формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій, який затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.05.2009 № 529, та Примірним положенням про гуртожитки, 
затвердженим постановою Ради Міністрів Української РСР від 03.06.86 № 208: 

 
1. Встановити граничний розмір  плати  за  проживання  в  гуртожитках 

(крім студентських гуртожитків) громадян України, осіб без громадянства  
та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному  
користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних  
відносинах: 

у розмірі 195 гривень в опалювальний період та 95 гривень у 
неопалювальний період за ліжко-місце за місяць для гуртожитків коридорного 
типу, 5-поверхового (та нижче), без ліфтів; 

у розмірі 205 гривень в опалювальний період та 105 гривень у 
неопалювальний період за ліжко-місце за місяць для гуртожитків блочного типу, 
9-поверхового (та вище), з ліфтами. 

При встановленні розміру плати за ліжко-місце в гуртожитку враховувати, 
що розмір місячної плати за ліжко-місце визначається в межах встановленого 
рівня, виходячи із затверджених (погоджених) органами місцевого 
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самоврядування тарифів на утримання гуртожитку та фактичних витрат на 
комунальні послуги (згідно з рахунками постачальників послуг). 

2. Громадяни, які  проживавають у приміщеннях, що перебувають у 
відособленому користуванні, вносять плату за утримання житла та комунальні 
послуги згідно з нормами або показниками приладів обліку за спожиті послуги. 

 
3.  Громадяни, які проживають в гуртожитках, мають право скористатися 

наданим  законодавством правом на отримання житлових субсидій. 
 
          4.  Розпорядження набирає чинності з моменту офіційного оприлюднення. 
 
 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації                                       О. В. Старух 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


