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ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ 

в гуртожитку Київського університету  

імені Бориса Грінченка 

I. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Вселення   студентів   денної   форми   навчання,   науково-педагогічних   
та інших працівників   (далі-Мешканець)   Київського   університету 
імені Бориса Грінченка (надалі-Університет) здійснюється за 
поданням структурних підрозділів, (Інститутів, Факультетів, Коледжу), 
наказом ректора.   

1.2. Особа,  якій  видано  ордер,  укладає  Договір  на  проживання  в 
гуртожитку. Вона особисто зобов'язана пред'явити паспорт і здати 
коменданту гуртожитку ордер на право зайняти житлову площу 
(ліжко-місце) в гуртожитку з медичною довідкою та 
копією квитанції про попередню оплату на один квартал (три місяці). 

1.3. Комендант    гуртожитку    зобов'язаний    провести    з    особою,    що    
поселяється, інструктаж з безпеки життєдіяльності по експлуатації   
електропобутових приладів,  побутової   радіоапаратури;   ознайомити   з   
Правилами   внутрішнього   розпорядку гуртожитку. 

1.4. При відрахуванні з Університету (у тому числі при його закінченні, 
звільненні з роботи), виселенні за порушення Правил внутрішнього 
розпорядку в гуртожитку мешканці залишають у встановленому 
порядку гуртожиток у семиденний термін від дня виходу відповідного 
наказу (розпорядження). 
 У випадках, коли з поважних причин мешканець не може залишити 
гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням ректора 
(адміністрації) Університету, цей термін може бути продовженим. 

II. УМОВИ  ПРОЖИВАННЯ 

2.1.  У кожній кімнаті гуртожитку із числа її мешканців обирається староста. 
Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний 
старостою кімнати, зберігається у коменданта гуртожитку. 
 

2.2.   Мешканцям   гуртожитку      видаються   перепустки   встановленого   
адміністрацією Університету зразка на право входу в гуртожиток.  

 
2.3 Вхід до гуртожитку студентам дозволяється          
цілодобово; 



- відвідувачам гуртожитку з 16.00 до 22.00 години. При вході до 
гуртожитку відвідувач залишає   черговому   документ,   який   
посвідчує   особу   і   реєструється   в   книзі відвідувачів; 

- мешканець гуртожитку зобов'язаний особисто зустріти гостя, 
залишити свою перепустку черговому   по    гуртожитку    і    провести    
гостя    при    залишенні    гуртожитку. 

Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і 
дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які 
запросили гостей.  
 

2.4.  Усі   культурно-масові  заходи  повинні закінчуватися до 23.00 години.  
З  23.00 години  і до 08.00 години в гуртожитку повинна дотримуватися тиша. 

III. ПРАВА  І  ОБОВ'ЯЗКИ  МЕШКАНЦІВ  ГУРТОЖИТКУ 

3.1. Мешканці гуртожитку Університету мають право: 
3.1.1.  Знати свої права та вимагати виконання обов'язків 
«Університету», визначених Договором про наймання житлового 
приміщення в гуртожитку Університету. 
3.1.2. Користуватися приміщеннями  культурно-побутового      
призначення, обладнанням і майном гуртожитку. 
3.1.3.   Достроково припинити дію Договору  про наймання 
житлового приміщення в гуртожитку Університету у встановленому 
порядку, провівши відповідні розрахунки за проживання. 

3.2. Мешканці гуртожитку Університету зобов'язані: 
3.2.1. Користуватися житловою площею (ліжко-місцем), майном, 
місцями загального користування виключно за прямим призначенням і 
на рівних правах з іншими мешканцями. 
 3.2.2. Сплачувати за користування житловою площею, комунальними 
послугами у відповідності кошторису вартості проживання і вносити не 
пізніше десятого числа наступного за оплачуваним місяця. 
3.2.3. Виконувати Правила внутрішнього розпорядку  в гуртожитку 
Університету, правила    пожежної    та електро-безпеки,    правила    
експлуатації    електропобутових    приладів, побутової радіоапаратури, 
правила користування електричним та іншим обладнання. 
3.2.4. Перед поселенням у гуртожиток пройти медичний огляд та 
оформити медичну довідку. 
3.2.5. Забезпечити наявність дублікату ключів від кімнати у коменданта 
гуртожитку, а в разі їх відсутності чи заміни замка здати відповідний 
дублікат. 
3.2.6.  Дбайливо   ставитися   до   майна,   що   знаходиться   на   балансі   
Університету, ощадливо користуватися водою, електричною і тепловою 
енергією. 
3.2.7.  Своєчасно подавати заявки на ремонт або заміну електричного, 
сантехнічного обладнання. 
3.2.8. Щоденно здійснювати прибирання житлової кімнати.  
Відповідально виконувати обов'язки чергового на блоці (поверсі), 
кухні та на вахті відповідно до графіку чергування. 
3.2.9. Про всі  надзвичайні  події у  гуртожитку терміново повідомляти 
коменданта гуртожитку. 
3.2.10. При закінченні навчання або при достроковому припиненні дії 
Договору   здати майно, що знаходиться в користуванні, кімнату в 
придатному для проживання стані та виселитися з гуртожитку 
протягом 7 днів від дати виходу відповідного наказу чи 
розпорядження. До 30 червня всі студенти повинні здати коменданту  в 



належному стані кімнати на літній період. 
3.2.11. Мешканці,   які   не   проживають   в   гуртожитку   більше   місяця   
підлягають виселенню,   винятком   є   знаходження   на   лікарняному   
(підтверджене медичною довідкою) або проходження практики в 
іншому місті. 

3.3. Мешканцям гуртожитку Університету забороняється: 
■ проводити самовільно    переобладнання    й    перепланування      
     приміщень; 
■   захаращувати предметами домашнього вжитку кімнати, пожежні 

проходи, коридори, сходові клітки й запасні виходи; 
■ зберігати  в  житлових та побутових приміщеннях,  на сходових  

клітках  легкозаймисті     й горючі   рідини,   вибухонебезпечні   
матеріали  та речовини, що забруднюють повітря; 

■ установлювати    без    дозволу    керівництва        гуртожитку        
тимчасові електронагрівальні прилади для додаткового обігрівання 
приміщень; 

■ зберігати  в  житлових  приміщеннях тварин та птахів; 
■ у період з 23 до 8   години   включати   на   підвищену   гучність   

(що виходить за межі кімнати) телевізійну, магнітофонну     і     
радіоапаратуру,     грати     на  музичних  інструментах та 
створювати інший шум,  що порушує спокій громадян; 

■ самовільно переселятися з одного приміщення в інше; 
■ переселення мешканців в разі   необхідності  з  одного  житлового 

приміщення   в інше, в даному гуртожитку   провадиться   за   
рішенням  адміністрації Університету з видачею нового ордера. 

 

 

 

 

Проректор  

із організаційних питань 

та адміністративно-господарської роботи                                    О.П. Турунцев 

 

 

Юрисконсульт                                                                                   О.В. Місаілов   


