
Правила проживання 

  

Виписка 
із правил проживання в гуртожитку  

1. Проживаючі в гуртожитку мають право: 
- користуватися приміщеннями учбового і культурно-побутового призначення, 
обладнанням та інвентарем; 
- вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни 
та іншого інвентаря в гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому 
забезпеченні; 
- вибирати студраду і бути обраним до її складу; 
- брати участь у вирішенні питань удосконалення житлово-побутового забезпечення, 
організації виховної роботи і відпочинку. 
2. Проживаючі в гуртожитку зобов’язані: 
-оплати повну вартість проживання в гуртожитку за рік; 
- бережливо ставитися до приміщення, майна та інвентаря гуртожитку; 
- дотримуватися чистоти і порядку у житлових кімнатах та місцях загального 
користування; 
- чергувати в гуртожитку згідно графіку складеного старостою гуртожитку; 
- дотримуватись правил перепусткової системи; 
- економно витрачати електроенергію, газ та воду, дотримуватись правил техніки 
безпеки, пожежної безпеки при користуванні електро та газовими приладами; 
- відшкодовувати матеріальні збитки в трьохкратному розмірі; 
- при тимчасовому виїзді попередити коменданта, залишивши контактний телефон 
по якому можна зв’язатись вразі необхідності, а також здати особисті речі в камеру 
зберігання (за нездані речі адміністрація гуртожитку відповідальності не несе); 
- щоденно здавати ключі від кімнати на прохідну; 
- звільнити займану кімнату (місце) по закінченню дійсності ордера. 
- оплата за житло та надані послуги здійснюється протягом п‘яти календарних днів 
від початку навчального року. Період за який студент вносить плату за житло і 
додаткові послуги становить один навчальний рік. 
3.Проживаючим в гуртожитку забороняється: 
- проживати в гуртожитку без подовженого ордера на новий навчальний рік і чеком 
про повну оплату за гуртожиток;  
- самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу; 
- самовільно переносити інвентар з однієї кімнати в іншу; 
- проводити переробку і виправлення електропровідних ліній; 
- користуватись електронагрівальними приладами в жилих кімнатах; 
- включати репродуктори, радіоприймачі, магнітофони, телевізори з сильним 
звучанням, наклеювати на стіни об’яви, розклади, картини без попереднього 
узгодження з комендантом; 
- залишати сторонніх осіб на ніч; 
- з’являтися в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, розпивати спиртні напої, 
вживати наркотичні речовини, палити в гуртожитку та на його території; 
- після 23:00 необхідно дотримуватись тиші. 
- виходити з гуртожитоку після 24:00 
4.Порушення правил проживання веде за собою: 
попередження; 
догану; 
виселення з гуртожитку; 

виключення з університету  
 


