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Розділ 1. Загальні положення

1. Поселення в студентські гуртожитки на період навчання іногородніх 
студентів, слухачів, студентів з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування, проводиться за наказом ректора на підставі їх заяв, 
ордера на жилу площу в гуртожитку, договору на проживання та службових 
записок завідувачів гуртожитків.

Поселення аспірантів, докторантів, науково-педагогічних працівників, 
інших працівників університету, інших громадян здійснюється за наказом ректора 
при наявності вільних місць на підставі їх заяв, ордера на жилу площу та 
укладеного договору на проживання.

Іноземні громадяни поселяються в гуртожитках університету за наказом 
ректора на підставі розпоряджень Центру міжнародної освіти та співпраці, ордера 
на жилу площу в гуртожитку та договору на проживання.

2. Право на отримання жилої площі в гуртожитках університету надається 
студентам згідно поданих заяв в деканати. За рішенням про надання жилої площі 
в гуртожитках видається ордер за підписом деканів. В ордері вказується номер 
гуртожитку, його адреса, номер кімнати, а також особисті дані студента (П.І.П., 
факультет, курс, група і термін проживання).
Місце проживання в гуртожитках надається студентам на поточний навчальний 
рік і щорічно підтверджується ордером, укладеним договором, наказом ректора на 
проживання погодженим з органом студентського самоврядування.

3. Студенти, які поселяються до гуртожитку зобов'язані особисто 
пред'явити завідувачу гуртожитком паспорт, ордер на жилу площу в 
гуртожитку та квитанцію з попередньою оплатою за проживання відповідно до 
укладеного договору.

4. Під час реєстрації студенти обов’язково ознайомлюються під підпис з 
Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, порядком виселення та 
інструктуються завідувачем гуртожитком (комендантом) з правил техніки 
безпеки, пожежної безпеки, з правил експлуатації електропобутових приладів, а 
також користування ліфтами за їх наявності.

5. Після проведення інструктажу завідувачем гуртожитку студентам, 
видається перепустка на право входу до гуртожитку, вказується їх житлове 
місце. При необхідності видається комплект білизни.



6. З поважних причин студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути 
переселені до іншої кімнати або гуртожитку за згодою завідувача гуртожитку та 
декана факультету по їх заявах. Таке переселення відбувається з видачею нового 
ордера на жиле приміщення.

7. Під час поселення у гуртожитки Університету пріоритет надається 
студентам пільгових категорій, а саме:

- дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування;
- студентам з обмеженими можливостями, які мають І або II 

групу інвалідності;
- студентам, які належать до І або II категорій потерпілих від 

ЧАЕС чи постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС;
-студентам, які належать до членів сімей загиблих (тих, які 

пропали безвісти) військовослужбовців та інших силових структур;
- студентам з малозабезпечених сімей;
- студентам з багатодітних сімей;
- студентам з неповних сімей чи сімей, один з батьків якої - інвалід;
- активним студентам - спортсменам;
- активним учасникам художньої самодіяльності.

8. На час складання вступних випробувань до університету та 
проведення екзаменаційної сесії студентами заочної форми навчання, 
завідувачем гуртожитку, на вільні місця можуть бути поселені абітурієнти 
і студенти згідно розпоряджень деканів факультетів.

9.Виселенню з гуртожитку підлягають студенти, які відраховані 
з університету (в тому числі при його закінченні), при розірванні 
договору на проживання, студенти, які переведенні з денної на заочну 
форму навчання, та мешканці які порушили умови договору на проживання. 
Виселення погоджується з органом студентського самоврядування.

10. При відрахуванні з університету студенти здають майно 
гуртожитку, що перебувало в їх користуванні, звільняють займане місце в 
гуртожйтку протягом 14 днів з дня видання наказу.

11. При достроковому позбавленні права на проживання в 
гуртожитку мешканці здають майно гуртожитку, що перебувало в їх 
користуванні, звільняють займане місце і виселяються з гуртожитку в 
двотижневий термін з дня видання наказу.

Розділ 2. Умови проживання та порядок користування 
студентським гуртожитком

1. При поселенні в кімнату мешканці, що поселяються, повинні 
з'ясувати всі наявні недоліки в кімнаті, та повідомити завідувача 
гуртожитку. При виселенні з кімнати мешканці зобов'язані ліквідувати всі 
недоліки, що виникли з їх вини протягом періоду проживання.

2. У кожній кімнаті гуртожитку, з числа її мешканців обирається 
староста. На видному місці в кімнаті вивішується список проживаючих та 
опис закріпленого за кімнатою майна, підписаний всіма мешканцями 
кімнати і завідувачем гуртожитку.



3. Вхід до гуртожитку та вихід з нього дозволяється цілодобово на 
підставі перепусток для мешканців даного гуртожитку.

4.Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 800 до 2200. При 
вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, який засвідчує 
особу, і реєструється в журналі відвідувачів. Мешканець гуртожитку, 
зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити свою перепустку 
черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

5. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів 
і дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку покладається на мешканців, 
які їх запросили.

6.Виховні, освітні, культурно-розважальні заходи в гуртожитках 
можуть здійснюватися відповідно до плану, який розробляється органами 
студентського самоврядування і погоджується з керівництвом університету. При 
їх проведенні необхідно дотримуватися обмежень щодо допустимого рівня шуму, 
правил поведінки та дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

7. З 23.00 години до 7.00 години в гуртожитку повинна дотримуватись тиша.

8. В коридорах і м ісцях загального користування в нічний час 
залишається чергове освітлення.

9. Порядок користування гуртожитком для студентів під час 
канікул визначається ректором з урахуванням побажань і пропозицій деканів 
факультетів.

10. Всі мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт з 
самообслуговування, підтримання порядку в місцях загального користування та 
території, закріпленої за гуртожитком. Щоденно виконують роботи з 
підтримання порядку і чистоти у своїх кімнатах та місцях загального 
користування.

Розділ 3. Права і обов'язки мешканців гуртожитку

1. Мешканці гуртожитку мають право:

- користуватись приміщеннями навчального, культурно-побутового, 
медичного та спортивного призначення, обладнанням і майном гуртожитку;

- вимагати своєчасного ремонту або заміни несправного обладнання, 
меблів та інш ого інвентарю  в гуртож итку, а також усунення недоліків у 
побутовому забезпеченні (за умови, що в необхідності заміни, ремонту мешканці 
невинні, в протилежному випадку здійснювати ремонт за особистий рахунок);

- обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути 
обраним до їхнього складу;

- через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у 
вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням та удосконаленням житлово- 
побутових умов, організації культурно-виховної, спортивно-оздоровчої роботи і 
дозвілля, обладнання та оформлення житлових кімнат, інших приміщень 
гуртожитків;

- звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-



побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про користування 
гуртожитками університету і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до 
керівництва університету, інших установ відповідно до Закону України "Про 
звернення громадян".

2. Мешканці гуртожитку зобов'язані:

- знати, суворо дотримуватися і виконувати Правила внутрішнього 
розпорядку;

- своєчасно вносити плату в установлених розмірах за проживання в 
гуртожитку, та за усі види додаткових платних послуг;

- підтримувати чистоту і порядок в своїх кімнатах, місцях 
загального користування та території, закріпленої за гуртожитком. Щоденно 
прибирати в житлових кімнатах і блоках, вин,осити сміття та чергувати на 
кухнях (графіки чергувань на кухнях, в блоках складаються старостою 
поверху (блоку));

- дбайливо ставитись до університетської власності - майна, приміщень, 
обладнання та інвентарю гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію 
та воду;

- забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у завідувача 
гуртожитку, а в разі заміни замка в дверях - здати йому відповідний дублікат 
ключів;

- своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного 
обладнання та меблів;

- про всі надзвичайні події в гуртожитку негайно повідомляти завідувача 
гуртожитку, а в разі його відсутності чергового гуртож итку та органи 
студентського самоврядування;

- відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до чинного 
законодавства України;

- дотримуватись правил техніки безпеки та пожежної безпеки, не 
встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроприлади;

- особисті електропобутові прилади повинні бути зареєстровані у 
завідувача гуртожитку;

- при тривалій відсутності в гуртожитку (більше п'яти днів), а також при 
виїзді на канікули чи виробничу практику, попереджати завідувача 
гуртожитку (коменданта);

- при залишенні кімнати вимкнути світло, зачинити вікна, здати ключ 
від кімнати черговому вахтеру;

Розділ 4. Мешканцям гуртожитку забороняється:

- переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження з завідувачем 
гуртожитку та деканом факультету;

- переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення 
до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;

- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, 
переробляти і ремонтувати електроустаткування;

- самовільно встановлювати замки в кімнату, блок (в разі пошкодження 
замка він замінюється з дозволу завідувача гуртожитку, з попередньою 
здачею одного ключа йому на збереження відповідно до правил техніки



безпеки);
- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових

кімнатах;
- проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу 

завідувача гуртожитку;
- залишати сторонніх осіб після 22.00 без письмового дозволу 

завідувача (коменданта) гуртожитку;
- палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні 

речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або 
наркотичного сп'яніння;

- порушувати тишу з 23.00 до 07.00 години, вмикати телевізійну, 
комп'ютерну та аудіоапаратуру, на гучність, що перевищує звукоізоляційність 
кімнати;

- тримати в гуртожитку тварин;
- наклеювати, та іншим чином прикріплювати на стінах, шафах об'яви, 

фотографії, малюнки.

Розділ 5. Плата за житло та додаткові послуги

1. Вартість місця проживання в гуртожитку складається із вартості його 
утримання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються 
мешканцям, які "Проживають у гуртожитку.

2. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках 
розраховується відповідно до чинного законодавства, та затвердженого 
ректором університету кошторису.

3. Розмір оплати за проживання в гуртожитках погоджується з органами 
студентського самоврядування.

4. Оплата за проживання в гуртожитку та надані послуги здійснюється 
відповідно до укладеного договору на проживання.

5. Додаткові послуги, що надаються за бажанням мешканців які 
проживають в гуртожитку, сплачуються окремо, відповідно до затвердженого 
кошторису.

Розділ 6. Заохочення та стягнення

1. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення 
стану гуртожитку та прилеглої території студенти, які проживають у 
гуртожитку можуть бути заохочені:

- подякою;
- грамотою;
- цінним подарунком.
2. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в 

гуртожитку на студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі 
стягнення:

- зауваження;
- попередження;
- відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;
- розірвання договору на проживання.



3. Заохочення або стягнення студентам, які проживають у 
гуртожитку, у встановленому порядку виносяться ректором університету за 
поданням декана, директора студентського містечка, завідувача гуртожитку, 
погодженим з органами студентського самоврядування.

Завідувач центром культури 
та виховання студентів

Директор студентського 
містечка

Декан факультету агр о н о ^
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