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1 Загальні положення
1.1 Поселення студентів, аспірантів, слухачів підготовчого факультету,
співробітників та інших осіб до студентських гуртожитків, здійснюється на
підставі договору на проживання, згідно наказу ректора університету, при
наявності оплати за даним договором.
1.2 Належним чином оформлений Договір на проживання в гуртожитку
видається відповідальним за поселення при наявності паспортних даних та
ідентифікаційного номера.
1.3 Особа, яка поселяється до гуртожитку, зобов'язана особисто пред'явити
паспорт паспортистові гуртожитку для реєстрації, надати завідуючому
гуртожитком (коменданту) договір на право зайняти місце в гуртожитку з
документом про сплату за проживання, медичну довідку, фотокартки. При
поселенні

проводиться

інструктаж

з

техніки

пожежної

безпеки,

з

експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового
обладнання, а також по користуванню ліфтами (за їх наявності в
гуртожитку), вивчити правила внутрішнього розпорядку, у тому числі
порядок виселення з гуртожитку. Інструктаж здійснюється завідуючим
гуртожитком

(комендантом)

і

підтверджується

особистим

підписом

мешканця в спеціальному журналі.
1.4 Мешканцю, який поселяється у гуртожиток, вказується його житлове
місце, надається перепустка на право входу до гуртожитку.
1.5 Цінні речі, коштовності, мешканці повинні здати до камери схову.
Університет не відповідає за збереження коштів й інших цінностей, що
належать мешканцю, які він зберігає в гуртожитку поза камерою схову.
1.6 У разі непередбачених обставин та з поважних причин, мешканці, які
проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати за
рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов проживання.
Відомості про переселення студентів надаються адміністрацією гуртожитку у
10-ти денний термін до комісії по поселенню.
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2 Умови проживання
2.1 Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для мешкаючих
гуртожитку до 24.00 години вільно, а з 00.00 до 06.00год., як виняток, із
записом у спеціальному журналі причин запізнення.
2.2 Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 15.00 до 22.00 години
у вихідний день

з 10.00 до 22.00г. При вході у гуртожиток відвідувач

пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі
відвідувачів. Особа, яка проживає в гуртожитку, зобов'язана особисто
зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести
відвідувача при його виході з гуртожитку.
2.3 Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і
дотримання ними правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які
запросили гостей. Залишити гуртожиток відвідувачі повинні не пізніше
22.00год.
2.4 Усі мешканці, які проживають у гуртожитку, залучаються до
господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в
місцях проживання).
2.5 На кожному поверсі гуртожитку з числа проживаючих мешканців
визначається відповідальна особа (староста, за її згодою), яка наглядає за
виконанням мешканцем правил внутрішнього розпорядку.
3 Права і обов’язки мешканців гуртожитку
3.1 Мешканці, що проживають у гуртожитку мають право:
3.1.1 Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового та
спортивного обладнанням і майном гуртожитку;
3.1.2 Вимагати своєчасного ремонту або зміни обладнання, меблів,
постільної білизни, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні,
що виникли не за провиною мешканця;
3.1.3 Обирати студентську раду гуртожитку і бути обраним до її складу.
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3.1.4 Через студентську раду гуртожитку брати участь у вирішенні питань,
пов'язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної
роботи і дозвілля, роботи обслуговуючого персоналу тощо.
3.2 Мешканці гуртожитку зобов’язані:
3.2.1 Знати і неухильно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку;
3.2.2 Своєчасно сплачувати за проживання у відповідності до укладених
договорів;
3.2.3 Підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах, блоках та місцях
загального користування в них;
3.2.4 Дбайливо ставитись до майна гуртожитку – приміщень, обладнання,
майна гуртожитку, економне витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;
3.2.5 Забезпечити наявність дублікату ключів від кімнати та блоку у
завідувача гуртожитком, а в разі їх відсутності чи заміни замка здати
відповідний дублікат;
3.2.6 Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного
обладнання і меблів;
3.2.7 Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти
завідувача гуртожитком і студентську раду гуртожитку;
3.2.8.

Відшкодувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до діючого

законодавства;
3.2.9 Дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при
користуванні

електричними

і

газовими

приладами.

Додаткові

електропобутові прилади і радіоапаратура, комп'ютерна та інша техніка
мешканців підлягають реєстрації у завідувача гуртожитком;
3.2.10 При закінченні навчання або при достроковому позбавленні права на
проживання у гуртожитку здати майно університету, що знаходилось у
користуванні і кімнату в охайному та справному стані та виселитися з
гуртожитку у трьохденний термін.

СУЯ НФаУ

Редакція 01

Дата введення: 09.02.2016.

Стор. 5 з 8

ПР «Правила внутрішнього розпорядку у студентському гуртожитку»

ПР А 3.6-96-056

3.3 Мешканцям гуртожитку забороняється:
3.3.1 Самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу;
3.3.2 Проникати до гуртожитку поза межами прохідної;
3.3.3 Передавати перепустку до гуртожитку та ключі від кімнати іншим
особам;
3.3.4 Переробляти та переносити інвентар і меблі з одного приміщення до
іншого або виносити їх з робочих кімнат без дозволу завідувача
гуртожитком;
3.3.5 Переробляти і ремонтувати електроустаткування;
3.3.6. Користуватися електроопалювальними приладами та електроплитами в
жилих кімнатах;
3.3.7 Проводити електромонтажні роботи в кімнатах та гуртожитку;
3.3.8 Проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу
завідувача гуртожитком;
3.3.9 Допускати

проживання сторонніх осіб (у тому числі і родичів).

Залишати сторонніх осіб після 22.00;
3.3.10 Вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров'ю
людей, або можуть призвести до псування майна, інвентарю та обладнання
гуртожитку;
3.3.11

Вживати

знаходитися

в

спиртні

напої,

гуртожитку

у

наркотичні
стані

або

токсичні

алкогольного,

речовини,

токсичного

або

наркотичного сп'яніння;
3.3.12 Зберігати холодну, пневматичну та вогнепальну зброю, легкозаймисті
й горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали й речовини, які забруднюють
повітря;
3.3.13 Палити;
3.3.14 Порушувати тишу з 22.00 до 08.00 години;
3.3.15 Вмикати радіотелевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність,
що перевищує чутність кімнати;
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3.3.16 Тримати в гуртожитку домашніх тварин.
4 УНІВЕРСИТЕТ ПРИЙМАЄ НА СЕБЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
4.1 Ознайомити студента з його правами й обов'язками, правилами
внутрішнього розпорядку.
4.2 Забезпечити студента необхідним для проживання переліком предметів і
комунальних послуг відповідно до Опису оснащення кімнати.
4.3 Провести інструктаж про правила експлуатації електричних приладів,
газових плит, ліфтів й інших приладів
4.4

Здійснювати ремонт ушкоджених з вини студента приміщень

гуртожитку, меблів, устаткування, інвентарю, за рахунок винного.
4.5

Здійснювати

капітальний

і

поточний

ремонт

місць

загального

користування за рахунок Університету.
4.6 Вчасно здійснювати заміну устаткування, меблів, постільних речей й
іншого інвентарю, які прийшли в непридатність не з вини студента.
4.7 Вчасно усувати недоліки в культурно-побутовому обслуговуванні.
4.8 Забезпечити зберігання дублікатів ключів від житлових кімнат в
опломбованій шафі.
5 Строки і порядок оплати
5.1 Оплата за проживання в гуртожитку, а також надані комунальні послуги,
включаючи поліпшені умови проживання й додаткові послуги (устаткування)
відбуваються згідно Наказів Університету на підставі укладених з
мешканцем договорів.
6 Заохочення і стягнення
6.1 За активну участь у культурно - дозвільній діяльності, роботах з
покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території
мешканці, які проживають в гуртожитку, можуть бути заохочені:
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- оголошенням подяки;
- нагородженням пам’ятним подарунком, званням «Кращий поверх»,
«Кращий староста поверху» «Кращий гуртожиток».
6.2 За порушення Правил внутрішнього розпорядку на мешканців, які
проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:
- зауваження;
- догана;
- відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;
- розірвання договору на проживання;
- відрахування з навчального закладу.
-у випадку, коли договір припиняє свою дію в односторонньому порядку
мешканець зобов’язаний виселитися з гуртожитку в 3-х денний строк,
повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.
6.3 Заохочення або стягнення мешканцям, які проживають в гуртожитку, у
встановленому порядку виносяться керівником навчального закладу за
поданням адміністрації гуртожитку та погодженням студентської ради.
6.4 У випадку добровільного виселення з гуртожитку мешканець повинен
протягом 5-ти діб повідомити зав. гуртожитком й розірвати Договір на
проживання в гуртожитку. Повернення грошей здійснюється на підставі
заяви студента.
6.5 Порядок проживання студентів у гуртожитку у канікулярний період
визначається адміністрацією гуртожитку, університету.
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