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I.3ara.rrrHa qacrrrHa

flia qac ncrymroi rarrananii 2020poKy BcryrrHr,rKra Mar)rb N,roxmmicrb qpo)KnBarlr y
rypto)KlffKy KopI'IAopHoro rr.trry, ffif4 Mae qofl4)LrMicHi rhnrarlr. Ha noxnrouy noaepci

rypro)Kl'IrKy po3raruosaHi KyxHs i canirapnufi 6lox. V ryproxurrcy crnopeno yci
neo6xi4ni yuonz AJrt trpoxuB€urnr, cauocrifinoi nasqzururoi po6oru, nignourEHKy i.
nruronnoi po6orra. flpuuirqemrx canirapno-no6yronoro qpr,BHaqeHH{ ocnarqeni sriroro s
rIrrHHI{MI'I caniraprunu HopMundv ra [paBI4naMI,I y{pr{MaHrrfl ryproxcrucin. Korucperrunl
posruip orurarH 3a npo)KIIBaHHt B rypro)Kr,ffrry ycrarroBJrrcerbcr rcepinrunpronr rexHixyuy i
po3pixoByerbct siAnoni.{Ho Ao 3aKoHoAaBcrBa, rapnQin, rop{4cy pospa:ryarin sa
KoMyHnJrbni noclyru.

II.Ilpanrura nrryrpinrHboro po3rropflAr(y ra yMoBrr rrpoxrrBanHfl B rypro?rsrrKy

2.1 ' Bci acryrulruc,r [epeA [oceJreHHflM Ao rryro)rflilKy Marorb npofi'nr iHcrpyraax s
Kopl'IcryBtlHHfl rasoBl4Mt4 rlpt4rra,AaMu, g rexnirs,r 6esneKIa rrpll ropucrynarnri
eneKTponpvlraplallln ra rroxe)KHoi 6esnercu.

2.2 flpnuiqeHHt rypro)Klrrxy, fioro o6n44rannr, innerrap, stcnfi Br{Aaerbct
BKopI4cryBaHH.fl, e Aep)KaBHoro sracHicrrc. Meurranqi ryproxHTKy
HecyrbnepcoHaJrbHy niAnosiAamuicru ga ix s6epexennr.

23 Maftro NM oco6zcroro KopI,IcryB Br,rAaerbcr Me[rKiuilIf,N4 nia rx
oco6zcryniroloniaarnsicm. flpe4yerr,r 3ariunHoro Kopr,rcryBgtHHr ans KiN{Harr4 Br4Aitror6ct
ni4posnzcry. MarepiarrHa niauoni.qarrnicru 3a rliricHicrb ra s6epexeunr



майнапокладається 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 22 години; 

- з 22.00 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 

загальногокористування тощо). 

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

іншихосіб забороняється. 

2.8. Зміна постільної білизни проводиться згідно зі встановленими нормами. 

 
 

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

- користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового і 

спортивногопризначення та майном гуртожитку згідно з встановленим 

порядком, матитимчасове місце в житловій кімнаті у гуртожитку. 

3.2. Мешканці гуртожитку зобов'язані: 

- знати і суворо дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку в 

гуртожиткутехнікуму, техніки безпеки, пожежної безпеки; 

- суворо дотримуватись чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях 

загальногокористування;  

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

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

- своєчасно внести плату в установлених розмірах за проживання, 

користуваннябілизною; 

- відшкодувати нанесені матеріальні збитки згідно діючим законодавством; 

- при залишенні кімнат мешканець повинен вимкнути світло, зачинити вікна, 

здати ключ від  кімнати черговому гуртожитку: 

- про всі надзвичайні події у гуртожитку, терміново повідомити завідувача 

гуртожитку; 

- дотримуватись  правил  техніки  безпеки,  пожежної 

безпекиприкористуванніелектричними і газовими приладами, по 

встановлювати без дозволу коменданта гуртожитку додаткові 

електроспоживаючі прилади (особисті електропобутові прилади і аудіо - та 

радіоапаратура 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 об'яви, 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 радіотелевізійну, 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 гуртожитках 

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. 



V. O6onffl3nrr rcepinnnqrBa rexHircynry ra aAuiHicrpaqii ryproxrrrKy

5.1 KepinHLIIIrBo rexnirymy Hece ni4noni4anrnicrr 3a HaJrer(Hy eKcrrJryaraqiro i
yrpI4MaHHt ryproxl{rKy, AorpI4MaHHr B HboMy ycraHoBJreHoro nopsAKy i npaarEn

rlpo)KI,rBaHHt, oprauisaqiro no6yry uerunanqin, .sKi npo)KrlBarorb y rypro)KlrrKy,
snxosHoi, KyJrBTypnoi i croprr,rBHo -o3Aoponvoi po6orn.

5.2 KepinHIlIIrBo rexnixyr,ty ra a4nniHicrpaqix rypro)KrrrKy nonunsi
Aorpl,IMyBarucb flonoxenHt npo cryAeHTcrrcnfi rypro)Kr,rroK Br{Toro HaBq€uuroi o
3aKJIaAy, yroALI. yKJIaAeHoi ig uenmaHlleM Ta HopM qr,rHHoro 3aKoHoAaBcrBa.

5.3 KepinHLIurBo rexninyrvry ra a4rr,rinicrpaqia rypro)KlrrKy r4ificHnrou
6eruocepeAHe rcepinnuqrBo rocroAapcbKoro 4i.amnicuo ra eKcnJryaraqiro r)lpro)Kr4rKy,
oprauisaqiero rpo)KI4BaHHt ra no6yry ueurcanqin, 3 AoAepr(aHH.f,M cauirapuux.
erconoriqn ux ra nporl{[oxe)KHr/rx HopM.

5.4 KepinHLIIIrBo rexnircyvry ra aguinicrpaqis Diproxr,rrny so6oe'.flgaHi :

- sa6esneqlrru BtIKoHaHIrfl flpanun nnyrpiruHboro po3rrop{AKy B rypro)Kr4rKy;
- yrpI,IMyBarH npurrailqenux ryproxuTKy B Haire)KHoMy crani ai4uoni4no Ao

BcraHoBJreHr{x canirapuux HopM Ta qpaBr,rJr;

- yKoMrneKToByBarI4 I-ypro)KI{ToK ue6nxun, o6nagnaHHrM, 6inusHorc ra inuruu
innenrapeu ri4noni4no 4o BcraHoBJreHr,rx HopM;

- npoBoAurLr o6rvrin uocrinrnoi 6inrcHu siAnoni.{Ho Ao cauirapunx rpaBr4Jr;

- sa6eguerryBaru iueruranqin, .flrci npo)KrrB€uorb y ryproxurKy, neo6xi4Hurra
o6na4nannrM,innenrapeu,incrpyMeHTorr,rinrarepialaMr,rAJrrpo6irso6cnyroByBaHH

flTa npd6upaHrrf, rypro)Kr,rrKy i npulernoi repnropii;
- HaAaBarrI MeIITKaHIIflM, rlti npoxlrBarorb y rypro)Kr,rrKy, neo6xi4ni no6yroni

rIocJIyrI{,su[ittruBr)pro}Ifl,ITKyrrpr,rMiqenHx4nrnpoBeAeHr{rBr.rxoBHoipo6oru,

cavrocrifi Horo HaBqaHHr, Kyirbrn)nrax i crroprlrBHnx saxo4in ;
- ga6esneqyBarl,I neo6xiAue ocnirnenns i reunosufi pexuna y ncix upnnriqeHrrflx

ni4noni4no Ao BcraHoBJreHr{x HopM rcouQoprnocri.
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