Національна академія внутрішніх справ надає бажаючим студентам
ліжко-місце у наступних гуртожитках:
 Гуртожиток №2 (м. Київ, вул. Ушинського, 34-А);
 Гуртожиток №3 (м. Київ, вул. Колекторна, 4);
 Гуртожиток №4 (м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9).
Гуртожиток № 2 (м. Київ, вул. Ушинського, 34-А) –
це
дев’ятиповерхова будівля, що розрахована на 495 осіб. На кожному поверсі
(окрім першого) є 12 блоків, в кожному блоці – 2 житлові кімнати та
санвузол. Загалом в одному блоці проживає 5-6 осіб. На кожному поверсі
гуртожитку є по дві кухні загального користування. Жіночий та чоловічий
душ розташовані на першому поверсі гуртожитку.
Гуртожиток № 3 (м. Київ, вул. Колекторна, 4) – це дві триповерхові
будівлі, що розраховані на 321 особу. На кожному поверсі 7-8 блоків, в яких
2 житлові кімнати, душ, умивальник та туалет. В середньому в одному блоці
проживає 5-7 осіб (в блоках є дво-, три- та чотиримісні кімнати). Місця для
приготування їжі знаходяться на поверсі.
Гуртожиток № 4 (м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9) – це
дев’ятиповерхова будівля, що розрахована на 495 осіб. На кожному поверсі
(окрім першого) є 12 блоків, в яких передбачено 2 житлові кімнати та
санвузол. В середньому в одному блоці проживає 5-6 осіб (в блоках є три- та
двомісні кімнати). Кухня загального користування є на кожному поверсі.
Душ розташовано на першому поверсі (поділ на чоловічий та жіночий
здійснюється згідно графіку відвідування).
Всі гуртожитки мають хорошу інфраструктуру, поруч є: магазини,
кав’ярні, зупинки громадського транспорту, тренажерні зали тощо.
Яка ж вартість проживання в гуртожитку?
Вартість проживання за місяць (ліжко-місце):
 Гуртожиток №2 (м. Київ, вул. Ушинського, 34-А)
- 1295 гривень;
 Гуртожиток №3 (м. Київ, вул. Колекторна, 4)
- 1285 гривень;
 Гуртожиток №4 (м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9) - 1080 гривень.
Плата за проживання та надані послуги здійснюється протягом 5
(п’яти) днів після підписання договору за 2 (два) місяці, а в подальшому - не
менше, ніж за місяць уперед до 30-го числа поточного місяця.

Процедура поселення до гуртожитку:
1.
При подачі оригіналів документів до приймальної комісії НАВС,
необхідно зробити заявку про поселення в гуртожиток.
2.
Орієнтовно з 30 серпня буде відбуватися саме поселення. Із
собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Під час поселення:
1.
Ознайомлюєтеся
гуртожитку.
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2.

Укладаєте договір про надання житлових послуг.

3.

Отримуєте реквізити для оплати.

4.

Здійснюєте оплату за 2 місяці.

5.

Отримуєте постільну білизну (обмін на прання здійснюється
щотижнево) та поселяєтесь до кімнати.

