


розписку. Матеріальна відповідальність за цілісність та збереження майна 

покладається  на особу, котра отримала це майно. 

2.4 Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу до 

гуртожитку. 

2.5 Вхід до гуртожитку дозволяється: 

- мешканцям даного гуртожитку -  вільно на підставі перепусток до 20 години; 

- з 20.00 години ї до 07.00 години в гуртожитку повинна додержуватись тиша; у 

коридорах та місцях загального користування залишається тільки чергове 

освітлення. 

2.6 Абітурієнти проживають в гуртожитку технікуму на умовах 

самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та 

загального користування тощо). 

2.7 У гуртожиток, не підготовлений до експлуатації, поселяти студентів та 

інших осіб забороняється. 

2.8.  Вступник забезпечується м’яким інвентарем (матрац, подушка, ковдра). 

Постільною білизною  Технікум не забезпечує. 

 
 

III. Права і обов'язки мешканців гуртожитку 
3.1. Мешканці гуртожитку мають право: 

- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового і 

спортивного призначення та майном гуртожитку згідно з встановленим 

порядком, мати тимчасове місце в житловій кімнаті у гуртожитку. 

3.2. Мешканці гуртожитку зобов'язані: 

- знати і суворо дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку в 

гуртожитку технікуму, техніки безпеки, пожежної безпеки; 

- суворо дотримуватись чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях 

загального користування;  

- дбайливо ставитись до державної власності - приміщень, обладнання, майна 

гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ, тепло, воду; 

- своєчасно внести плату в установлених розмірах за проживання; 

- відшкодувати нанесені матеріальні збитки згідно з діючим законодавством; 

- при залишенні кімнати мешканець повинен вимкнути світло, зачинити 

вікна, здати ключ від  кімнати черговому у гуртожитку: 

- про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомити завідувача 

гуртожитку; 

- дотримуватись  правил  техніки  безпеки,  пожежної безпеки при 

користуванні електричними і газовими приладами, встановлювати без 

дозволу коменданта гуртожитку додаткові електроспоживаючі прилади 

(особисті прилади мешканців підлягають реєстрації у коменданта 



гуртожитку). 

3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється: 

- самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу; 

- переробляти і переносити інвентар та меблі із однієї кімнати до іншої або 

виносити їх з робочих кімнат і гуртожитку без дозволу завідувача 

гуртожитку; 

- користуватися службовим телефоном для міських, міжміських і 

міжнародних телефонних розмов; 

- прати білизну, чистити взуття, зберігати сміття в кімнатах, приймати водяні 

процедури в житлових кімнатах та не пристосованих для цього місцях;  

- наклеювати  або  прибивати на стінах  і  шафах  кімнат та місць загального 

користування оголошення, розклади, малюнки, репродукції, листівки, 

вирізки з газет та журналів тощо; 

- проводити переробку і ремонт електроустаткування, вмикати 

електроопалювальні прилади в житлових кімнатах; 

- приносити і вживати спиртні напої, наркотики, палити в житлових та 

робочих кімнатах, з'являтися до гуртожитку у нетверезому стані, грати в 

азартні ігри;  

- порушувати тишу, а також вмикати комп'ютерну та аудіоапаратуру на 

гучність, яка перевищує чутність кімнати з 22.00 до 07.00: 

- проникати до гуртожитку через вікна та не дозволяти робити це стороннім 

особам, сидіти на підвіконні; 

- викидати сміття та різні предмети через вікна; 

- передавати перепустку до гуртожитку іншій особі. 

3.4 Мешканці гуртожитку, які порушують Правила проживання, несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

 
IV. Плата за житло та послуги 

 
4.1 Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його 

утримання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються мешканцям, 

які проживають у гуртожитку.  

4.2 Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитку  установлюється 

керівництвом технікуму і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, 

порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності 

житла.  

4.3 Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за 

тиждень наперед. 

4.4 Додаткові послуги, що надаються за бажанням мешканців, які 

проживають в  гуртожитку, сплачуються окремо. 



 


