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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 
МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З.ГЖИЦБКОГО

(ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького)

НАКАЗ

« Зі » _____2022р. Львів

Про встановленим вартості 
проживання у гуртожитках

У зв’язку із піцвищенням вартості комунальних послуг, та беручи до уваги аналіз 
витрат на затримання гуртожитків за 2021 рік.

НАКАЗУЮ:

1. ВСТАНОВИТИ з 01.02.2022р. вартість проживання в гуртожитках університету, для
студентів університету:

Гуртожиток №І -  740,00 грн. за місяць;
Гуртожиток № 2- 740,00 грн. за місяць;
Гуртожиток №3- 760,00 грн. за місяць;
Гуртожиток №4— 760,00 грн. за місяць.

2. Університет залишає за собою право змінювати вартість за проживання в гуртожитках.

РЕКТОР Володимир СТИБЕЛЬ

Погоджено:
Директор студентського містечка університету 

Є.Гащук
Голова профкому співробітників 

Р.ївашків
Голова профкому студентів і аспірантів 

Л.Вислоцька 
Г оловний бухгалтер 

М.Демків
Провідний юрисконсульт 

В.Кравець
Підготувала
Економіст

Ї.Г орбаль

ЗГІДНО з 
ОРИГІНАЛОМ
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 
МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГШ ІМЕНІ С.З.ГЖИЦЬКОГО

(ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького)

НАКАЗ

« З і» о < _ 2022р. Львів № л в - л .

ЇІр© встановлення вартості 
проживання у гуртожитках 
університету аспірантів та 
співробітників

У зв’язку із підвищенням вартості комунальних послуг, та беручи до уваги аналіз 
витрат ка утримання гуртожитків за 2021 рік.
НАКАЗУЮ: «

1. ВСТАНОВИТИ з 01.02.2022р. вартість проживання в гуртожитках університету, для 
аспірантів та співробітників університету:

Гуртожиток №1 -  103 грн, за м./кв. місяць;
Гуртожиток № 2- 103 грн. за м./кв. місяць;
Гуртожиток №3--106 грн. за м./кв. місяць;
Гуртожиток №4- 106 грн. за м./кв. місяць;

2. Університет залишає за собою право змінювати вартість за проживання в гуртожитках.

РЕКТОР Володимир СТИБЕЛЬ

Погоджено: '
Директор студентського містечка університету 

Є.Гащук 
Г оловний бухгалтер 

М.Демків
Голова профкому співробітників 

Р.Івашків ,
Голова профкому студентів і аспірантів 

Л.Вислоцька 
Провідний юрисконсульт 

В. Кравець

Підготувала
Економіст

І.Горбаль

ЗГІДНО з  
ОРИГІНАЛОМ
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 
МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З.ГЖИЦЬКОГО

(ЛНУВМБ імені СЗ.Гжицького)

НАКАЗ

« За »____ ©А_____2022р. Львів №  с19- ' і

Про встановлення вартості 
проживання у гуртожитках
університету для студентів заочної форми навчання, 
слухачів післядипломної освіти,дисертантів, 
членів спец рад, інших мешканців

У зв’язку із підвищенням вартості комунальних послуг, та беручи до уваги аналіз 
витрат на утримання гуртожитків за 2021 рік. •
НАКАЗУЮ:

1. ВСТАНОВИТИ з 01.02.2022р. вартість проживання в гуртожитках університету, а 
саме:

в Для студентів заочної форми навчання, слухачів післядипломної 
освіти,дисертантів, членів спецрад -200грн., за зайняте ліжко-місце за добу;

• Для інших приїжджих -  380,00 грн. за зайняте ліжко-місце за добу;
• Для інших мешканців -  1 500грн. за зайняте ліжко-місце за місяць;
• Для іноземних студентів -  2 000,00грн. за зайняте ліжко-місце за місяць;

2. Університет залишає за собою право змінювати вартість за проживання в гуртожитках.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора студентського містечка 

університету Гащука Євгена Степановича.

#
РЕКТОР Володимир СТИБЕЛЬ

Погоджено:
Директор студентського містечка університету 

Є.Г ащук 
Головний бухгалтер 

М.Демків 
Проректор АГЧ

І.Лісовий
Провідний юрисконсульт 

В. Кравець
Підготувала
Економіст

І.Г орбаль


