
ПРАВИЛА 
внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках 
Київського національного лінгвістичного університету 

1. Загальні положення 

1.1. Поселення студентів та аспірантів у студентські гуртожитки 
здійснюється факультетськими комісіями з поселення та виселення студентів у 
гуртожитки за погодженням зі студентськими радами гуртожитків і первинною 
профспілковою організацією студентів та аспірантів КНЛУ. При поселенні 
укладається Договір (угода) між КНЛУ та особою, яка поселяється в гуртожиток. 
Договір (угоду) підписує студент та ректор КНЛУ. 

1.2. Особа, яка поселяється в гуртожиток, зобов'язана пред'явити паспорт, 
здати завідувачеві гуртожитку (комендантові) ордер на право проживання в 
гуртожитку, попередньо сплативши за проживання, копію квитанції про сплату та 
медичну довідку про стан здоров'я. Особа повинна пройти інструктаж з пожежної 
безпеки, експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і 
газового обладнання- а також інструктаж пдодо користування ліфтами, вивчити 
правила внутрішнього розпорядку (у тому числі порядок виселення з гуртожитку). 
Інструктаж здійснюється завідувачем гуртожитку (комендантом) і підтверджується 
особистим підписом особи, яка поселяється в гуртожиток у спеціальному журналі. 

2. Умови проживання 
2.1. У кожній кімнаті гуртожитку з числа її мешканців обирається староста. 

Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний 
старостою кімнати, зберігається в завідувача гуртожитку (коменданта). 

2.2. Майно для особистого користування, а також речі загального 
користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність. 

2.3. Мешканг{і гуртожитку отримують перепустки на право входу до 
гуртожитку. 

2.4. З метою збереження спокою в гуртожитку вхід до гуртожитку дозволено: 
2.4.1. Мешканцям гуртожитку за пред'явленням перепустки. Маючи намір 

зайти до гуртожитку після 24.00, студенти заздалегідь повідомляють сторожа 
гуртожитку (коменданта). 

2.4.2. Відвідувачам (крім батьків студента) — з 14.00 години в будні дні та з 
11 : 00 у вихідні та святкові дні. Відвідувач залишає сторожеві гуртожитку документ 
(паспорт), який посвідчує його особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Мешканець 
гуртожитку зобов'язаний особисто зустріти гостя, залишити перепустку черговому 
гурто.житку і провести гостя при виході з гуртожитку. Відповідальність за 
своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними правил 
внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили гостей. Залипшти 



гуртожиток відвідувачі повинні не пізніше 21.00 год. 
2.4.3. З 24 : 00 до 6 : О двері зачиняються та відчиняються на вимогу студента. 

3. Права і обов'язки мешканців гуртожитку 

3.1. Мешканці гуртожитку мають право: 
3.1.1. Обирати студентську раду гуртожитку і бути обраним до її складу. 
3.1.2. Брати участь у розв'язанні питань, пов'язаних з покращенням житлово-

побутових умов, організації виховної роботи і довкілля, роботи обслуговуючого персоналу 
тощо, через студентську раду гуртожитку. 

3.1.3. Користуватися приміщеннями культурно-побутового та спортивного 
призначення, обладнанням і майном гуртожитку. 

3.1.4. За взаємною згодою всіх мешканців кімнати та з письмового дозволу 
завідувача гуртожитку (коменданта) встановити в кімнаті один холодильник. 

3.2. Мешканці гуртожитку зобов'язані: 
3.2.1. Знати і неухильно дотримуватися цих «Правил внутрішнього розпорядку в 

студентських гуртожитках», правил пожежної безпеки, техніки безпеки та договору 
(угода) про найм житла. 

3.2.2. Своєчасно сплачувати за проживання в гуртожитку. 
3.2.3. Підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах (регулярно проводити 

вологе прибирання, виносити сміття тощо), блоках та місцях загального користування 
та прибирати за собою на кухнях (мити плити, раковини та столи). 

3.2.4. Чергувати в гуртожитку згідно з графіком чергувань. 
3.2.5. Дбайливо ставитися до державного майна — приміщень, обладнання. 

майна гуртожитку, економно витрачати теплову енергію, електроенергію, газ і воду. 
3.2.6. Забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнат та блоку в завідувача 

гуртожитку (коменданта), а в разі їх відсутності чи заміни двірного замка здати 
відповідний дублікат. 

3.2.7. Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного 
обладнання і меблів. 

3.2.8. Про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача 
гуртожитку (коменданта), сторожа і студентську раду гуртожитку. 

3.2.9. При пошкодженні майна гуртожитку відшкодувати заподіяні матеріальні 
збитки відповідно до чинного законодавства. 

3.2.10. При припиненні навчання здати майно, що знаходилося в користуванні, 
кімнату в охайному та справному стані. Виселитися з гуртожитку в терміни, 
встановлені в договорі (угода) найму житла. 

3.2.11. При достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку або 
при відрахуванні з університету здати майно, що знаходиться в користуванні, кімнату 
в охайному та справному стані. Виселитися з гуртожитку протягом семи календарних 
днів. 

3.2.12. Виконувати всі розпорядження ректорату, рішення студентської ради 
гуртожитку та студентської ради Університету щодо проживання в гуртожитку. 

3.2.13. Проживати в кімнаті згідно з наказом про поселення в гуртожиток та 
ордером. 

3.3. Мешканцям гуртожитку заборонено: 
3.3.1. Самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу. 



3.3.2. Переробляти та переносити інвентар і меблі з одного приміщення до 
іншого або виносити їх з кімнат без дозволу завідувача гуртожитку (коменданта). 

3.3.3. Переробляти і ремонтувати електроустаткування або проводити будь-які 
електромонтажні роботи. 
3.3.4. Користуватися електроприладами (чайниками, кавоварками, 
мікрохвильовими пічами, прасками, пароварками тощо) електронагрівальними 
приладами в житлових кімнатах. 
3.3.5. Проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу 

завідувача гуртожитку (коменданта). 
3.3.6. Залишати сторонніх осіб після 21.00. 
3.3.7. Уживати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в 

гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння. 
3.3.8. Палити в житлових кімнатах та інших приміщеннях гуртожитку. 
3.3.9. Порушувати тишу з 22.00 до 08.00 години. 
3.3.10. Вмикати радіотелевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на 
гучність, яка заважає мешканцям сусідніх кімнат. 
3.3.11. Тримати в гуртожитку будь-яких тварин. 
3.3.12. Викидати сміття (речі) через вікна гуртожитку. 
3.3.13. Використовувати подовжувані, довші З м та не більше ніж на З гнізда. 
3.3.14. Використовувати несправні холодильники, комп'ютери та інше. 
3.3.15. Тримати та використовувати зброю, вибухонебезпечні та 
пожежонебезпечні речовини і матеріали. 

4. Заохочення і стягнення 

4.1. За активну участь у культурно-масових заходах, роботах з підтримання 
належного стану кімнати, гуртожитку та прилеглої території мешканці гуртожитку 
можуть бути заохочені у встановленому адміністрацією та студентською радою 
Університету порядку. 

4.2. За порушення «Правил внутрішнього розпорядку в студентських 
гуртожитках КНЛУ», правил пожежної безпеки та правил техніки безпеки, а також за 
вчинки, не сумісні зі званням студента, на мешканців накладаються такі стягнення: 

• зауваження; 
• догана; 
• не поселення в гуртожиток на наступний семестр; 
• розірвання угоди на проживання та виселення з гуртожитку; 
• відрахування з університету. 

4.3. Заохочення і стягнення стосовно мешканців гуртожитку у 
встановленому порядку виносить ректор за поданням декана факультету за 
погодження зі студентською радою університету. 

«ПОГОДЖЕНО» 
Голова студентської ради Університету І( " /І І Степанова К. Г. 


