
ПАМ’ЯТКА АБІТУРІЄНТУ 
щодо поселення до гуртожитків ДДМА 

 

Усі студенти, які мешкають за межами м. Краматорська, забезпечуються місцями у гуртожитках ДДМА. 
 

Для поселення у гуртожиток необхідно: 

 отримати в приймальній комісії повідомлення про зарахування студента (після 07 серпня 2019 року); 
 знятися з реєстрації у населеному пункті, де проживає постійно (виписатися); 

 знятися з військового обліку за місцем проживання (для юнаків). 
 

Для поселення в гуртожиток необхідно з’явитися до декана відповідного факультету з комплектом документів: 

 паспорт (з відміткою про виписку); 

 посвідчення про приписку до призовної дільниці або військовий квиток (для юнаків з відміткою про зняття 
з військового обліку); 

 довідку зі шкірвендиспансеру про відсутність інфекційних захворювань 

(термін придатності довідки – 5 днів); 
 2 фото (для перепустки до гуртожитка та для особової картки). 

 

Термін поселення: з 28.08.2019. 
 

Вартість проживання станом на 01.08.19 становить 520 гривень на місяць+вартість електроенергії 
 

Місця у студентських гуртожитках розподіляються наступним чином: 
 

Гуртожиток №1 

(вул. Академічна, 76) 
Тел.41-80-75 

Гуртожиток №2 

(б. Машинобудівників, 47) 
Тел. 41-66-78 

Гуртожиток №3 

(вул. Академічна, 74) 
Тел. 41-63-14 

Факультет автоматизації 

машинобудування та інформаційних 

технологій 

(ФАМІТ) 

Факультет інтегрованих технологій і 

обладнання (ФІТО) 

Факультет машинобудування (МФ) 

Факультет економіки та менеджменту 

(ФЕМ) 
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 отримати в приймальній комісії повідомлення про зарахування студента (після 07 серпня 2019 року); 
 знятися з реєстрації у населеному пункті, де проживає постійно (виписатися); 

 знятися з військового обліку за місцем проживання (для юнаків). 
 

Для поселення в гуртожиток необхідно з’явитися до декана відповідного факультету з комплектом документів: 

 паспорт (з відміткою про виписку); 

 посвідчення про приписку до призовної дільниці або військовий квиток (для юнаків з відміткою про зняття 
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 довідку зі шкірвендиспансеру про відсутність інфекційних захворювань 

(термін придатності довідки – 5 днів); 
 2 фото (для перепустки до гуртожитка та для особової картки). 
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Факультет автоматизації 
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(ФАМІТ) 

Факультет інтегрованих технологій і 
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 отримати в приймальній комісії повідомлення про зарахування студента (після 07 серпня 2019 року); 
 знятися з реєстрації у населеному пункті, де проживає постійно (виписатися); 

 знятися з військового обліку за місцем проживання (для юнаків). 
 

Для поселення в гуртожиток необхідно з’явитися до декана відповідного факультету з комплектом документів: 

 паспорт (з відміткою про виписку); 
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(термін придатності довідки – 5 днів); 
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Гуртожиток №1 

(вул. Академічна, 76) 
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Гуртожиток №2 

(б. Машинобудівників, 47) 
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Факультет автоматизації 

машинобудування та інформаційних 
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 знятися з реєстрації у населеному пункті, де проживає постійно (виписатися); 

 знятися з військового обліку за місцем проживання (для юнаків). 
 

Для поселення в гуртожиток необхідно з’явитися до декана відповідного факультету з комплектом документів: 
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