
ПОГОДЖЕІІО: 
Голова 11рофс11і кового комітеrу 

ХІІАУ ім .В. Докучаєва 
\� В. Бо11дарєв 

-+--r---2009 р.

ПОГОДЖЕНО: 
В.о. голов11 Об'єдна11ої рад11 

сrудентського самоврядуван11я 

�У)м
. 

В.В. Доку•1аєва 
���6""-_-__ С.О. Хіль•rенко 

«_» _____ 2009 р
. 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 
В.о. ректора 

ХНАУ ім. В.В. До1,.--учаєва 
�?:{,1<. ,f В.І. Пасrухов 

<(_» -----2009 р. 

ПОЛОЖЕННЯ 
про студентсьюrй гуртожнток 

Харківського національ11ого аграрного універс11теrу 
ім. В.В. Докучаєва 

І. Загаль11і 1юложе1111я 

1.1. Це Положе11ня реrламентус функціонування, дотримання порядку 
У

_ 
студентсько;-rу гуртожитку, визначає порядок надання житлової площі в гу

р гож11тк�х ун1верситету, умови проживання, правила внутрішнього розпоря
дку (дал, Положення). 

1.2. �тудентсь_кий гуртожиток призначений для проживання на період
11ав�а11н� 1ноrородн1х_ студе�т1в, слухачів, курсантів, асистентів-стажистів,
асп�ра,mв, д_окторант1в (дал, Студенти), а також студентів із числа дітей
сир1; та д1теи, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності у 
ІІИХ ІНШОГО МІСЦЯ проживання. 

І .З. Інозем11і громадяни, які навчаються в університеті, розміщуються у 
rур�ожитках на загальних підставах, якщо і11ше не передбаче110 ко11трактом 
або 1ншими нормативно-правовими актами. 

_ 1.4. Житлова пло�а та �ісця загального користування в гуртожитку не
п1дляrають приватизац11, обм1ну, закладенню, бронюванню і здаванню для 
прожива11ня сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення 
в rур;ожитку повинно мати функціональне призначення. Перепрофілювання 
прим1щень у rу�тожит� може здійс11юватися за поданням адміністрації гур
тожитку (студм1стечка) 1 за погодженням з профспілковим комітетом універ
ситету та органами студентського самоврядування. 
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1.5. У гуртожиток можуть бути поселені іногородні студенти заочної 
форми навчан11я на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань. 

І .б. Поселення студентів до студентських гуртожитків здійснюється за 
наказом ректора університету і за погодженням з профспілковим комітетом 
університету та орrа11ами студентського самоврядування на підставі ордерів 
відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні укладається угода (контракт) на проживання. 

1.7. Студентські гуртожитки університету об'єднані в студентське міс
течко. 

До складу студентського містечка входять гуртожитки: 
№ І Харківська область, Харківський район, сел. Комуніст; 
№ 2 Харківська область, Харківський район, сел. Комуніст; 
№ З Харківська область, Харківський район, сел. Комуніст; 
№ 4 Харківська область, Харківський район, сел. Комуніст; 
№ 5 Харківська область, Харківський район, сел. Комуніст; 
№ б Харківська область, Харківський район, сел. Комуніст. 
№ 7 м. Харків, Стадіонний проїзд, 14. 

1.8. Проживання в студентських гуртожитках сторонніх осіб, розмі
щення підрозділів університету, а також інших організацій забороняється. 

1.9. Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати, за 
окрему плату, додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними за
конодавчими і нормативними актами. 

І. І О. У гуртожитках повинні забезпечуватися необхідні умови для про
живання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фіз11чної культури, ви
ховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і 
оснащуються згідно з чинними санітарними правилами утримання гуртожит
ків. 

1.11. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами 
внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і 
затверджуються ректором університету за погодженням з профспілковим ко
мітетом університету та органами студентського самоврядування. 

1.12. Права й обов'язки працівників гуртожитків визначаються посадо
вими інструкціями, затвердженими ректором університету. 

2. Надання ж11тловоrо місця в гуртож11тку

2. І. Розподіл місць проживання у гуртожитках між факультетами здій
снюються із додержанням санітарних 11орм за погодженням директора студе
нтського містечка з профспілковим комітетом та органами студентського са
моврядування. 
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2.2. Списки студентів на 11роживання в гуртожитках готуються декана
тами факультетів, затверджуються ректором університету за погодженням з 
профспілковим комітетом та з органами студентського самоврядування. 

2.3. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку за доручен
ням ректора університету директор студентського містечка укладає угоду зі 
студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер, який є єдиною 
підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ор
дері зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати. 

2.4. Облік ордерів і Студентів, які проживають у гуртожитках, оформ
лен1-1я необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується 
паспортистами гуртожитків. Бланки ордерів зберігаються в установленому 
порядку як документи суворої звітності. 

2.5. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто 
пред'явити паспорт і здати коменданту гуртожитку ордер на право зайняття 
місця в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менше ніж 
за шість місяців наперед. 

2.6. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житло
ве місце, надається комплект постільної білизни, перепустка на право входу 
до гуртож1пку. 

Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутріш
нього розпорядку та правилами техніки безпеки. 

2.7. Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожит
ку, подаються адміністрацією гуртожитку (студентського містечка) у встано
вленому порядку. 

2.8. У разі непередбачених обставин і з поважних причин Студенти, які 
проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гур
тожитку за рішенням адміністрації гуртожитку (студентського містечка) без 
погіршення умов проживання. 

3. Користування гуртожитками. Умови проживання

З. І. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепустки для Сту
дентів цього гуртожитку до 2300 год вільно, з 2300 до 700 

- із записом причин 
запізнення у спеціальному журналі. 

3.2. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з І 800 до 2300 

год. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, 
який засвідчує особу, і реєструється у книзі відвідувачів. Студент, який про
живає у гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити 
перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача під час його виходу 

з гуртожитку. 
З.З. Культурні заходи в гуртожитку здійснюються відповідально до 

r,лану, який розробляється органами студентського самоврядування і пого
джується з керівництвом університету. Усі заходи повинні закінчуватися до 
2300 год.
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3.4. У кожній секції (кімнаті) з числа Студентів, які проживають у ній, 

обирається староста. 
3.5. Усі студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до госпо

дарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти у міс

цях проживання, загального користування тощо). 

З.б. Студенти, які проживають у гуртожитку, мають право: 

З.б. І. Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутово

го, медичного та спортивного призначення, камерою зберігання, іншим обла

д11анням і майном гуртожитку. 
3.6.2. Вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, 

постіль.ної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових 
умов. 

З.б.З. Обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бу

ти обраними до їхнього складу. 

3.6.4. Через органи студентського самоврядування брати участь у ви

рішення питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, органі

зацією культурно-виховної роботи і дозвілля, роботою працівників гуртожи

тку тощо. 
3.6.5.Звертатися зі скаргами на роботу працівників гуртожитку і жит

лово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студент
ський гуртожиток і нормам обладнання й утримання гуртожитків, до керів
ництва університету, інших установ відповідно до За�ону України «Про зве
рнення громадян». 

3.7. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний: 
3.7.1. Знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку. 
3.7.2. Своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, 

якими він користується. 

3.7.3. Підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах і місцях загаль

ного користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслу

говуванням. 
3.7.4. Дбайливо ставитися до майна гуртожитку, економно витрачати

тепло, електроенергію, газ і воду. 

3.7.5. Забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у комендан

та гуртожитку, а у разі заміни замка у дверях - здати йому відповідний дуб

лікат ключів. 
3.7.6. Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічно

го обладнання і меблів. 

3.7.7. Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти 

коменданта гуртожитку й органи студентського самоврядування. 

3.7.8. Відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до зако-
1юдавства. 

3.7.9. Дотримуватися правил техніки безпеки і пожежної безпеки. 
3.7.10. Реєструвати додаткові електроприлади у коменданта гуртожит

ку. 
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3. 7 .11. Попереджувати коменданта гуртожитку у разі залишення гур
тожитку на тривалий час (більше п'яти діб). 

3.7. І 2. Після закінчення навчання або при достроковому позбавлені 
права на проживання у гуртожитку, здати майно гуртожитку, що перебувало 
в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку 
у двотижневий термін. 

3.8. Студенту, який проживає у гуртожитку, заборо11ясrься: 

3.8.1. Переселятися з однієї кімнати в іншу без nогодже,н�я з комендан
том гуртожитку. 

3.8.2. Переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщен
ня до і.ншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожи
тку. 

3.8.3. Проводити електромонтажні роботи у кімнатах і в гуртожитку та 
ремонтувати електроустаткування. 

3.8.4. Користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житло
вих кімнатах. 

3.8.5. Проводити масові заходи у гуртожитках без письмового дозволу 
коменданта гуртожитку. 

3.8.6. Залишати сторонніх осіб після 2300 год без письмового дозволу 
коменданта гуртожитку. 

3.8.7. Палити, вживати і зберігати спиртні напої, наркотичні або токси
чні речовини, перебувати у гуртожитку в стані алкогольного, токс11ч1юго або 

наркотичного сп'яніння. 
3.8.8. Порушувати тишу з 2200 до 700 год. 
3.8.9. Створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та 

аудіоаnаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати. 
3.8.1 О. Тримати в гуртожитку тварин. 
3.9. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращання 

умов проживання, стану гуртожит�-у і прилеглої території Студенти, які про
живають у гуртожитку, можуть бути заохочені. 

3. І О. За порушення Правил внутріш11ього розпорядку в гуртожит

ку 11а Студе11тів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стяг-
11е1111я: 

зауваження; 

догана; 

відмова у поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік; 

розірвання угоди на проживання. 
З. І І. Заохочення або стяг11ення Студентам, які проживають у гуртожи

тку, у встановленому порядку виносяться керівництвом університету за по
данням профспілкового комітету університету та органами студентського 
самоврядування. 

3.12. Порядок nроживаt1ня Студентів у гуртожитках у канікулярний 
(відпускний) період визначаєrься а урахуванням їх побажань керівником уні
верситету. 
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4. В11селе11ня зі студентського гуртожитку 

4.1. Абітурієнтн, які отримали незадовільну оцінку на вступних випро
буваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом 
трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали 
апеляцію, - у триденний термін після підтвердження апеляційною комісією 
правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу за 
конкурсом, - протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування. 

4.2. При відрахуванні з університету (у тому числі при його закінченні), 
розірванні угоди на проживання Студенти, які проживали в гуртожитку, за
лишають його у встановленому порядку у двотижневий термін від дня видачі 
відповідного наказу. 

4.3. Виселення студента з гуртожитку здійснюєrься відповідно до зако
нодавства України. У разі порушення Студентом угоди на проживання у гур
тожитку він виселяєrься з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні 
збитки. 

5. Плата за ж11тло та послуги 

5.1. Вартість місця проживання у гуртожитку складаєrься з вартості 
його утримання і вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються 
Студентам, які проживають у гуртожитку. 

5.2. Конкретний розмір оплати за проживання у гуртожитках установ
люєrься керівництвом університету і розраховується відповідно до законо
давства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рі
вня комфортності житла. 

5.3. Конкретний розрахунок розміру оплати і вартості послуг за прожи
вання у гуртожитках погоджуєrься із профспілковим комітетом та органами 
студентського самоврядування; вони мають бути доведені до відома студен
тів. 

5.4. Оплата за житло і надані послуги здійснюєrься не менш ніж за 
шість місяців наперед. 

5.5. Додаткові послуги, що надаються за бажанням студентам, які про
живають у гуртожитку, сплачуються окремо. 

6. Обов'язки керів1111цтва університету та ад�1і11істрації гуртожитку 

6.1. Керівництво університету несе відповідальність за належну екс
плуатацію й утримання гуртожитків, дотримання в них установленого поряд
ку і правил проживання, організацію побуту Студентів, які проживають у гу
ртожитках, виховної, культурної та спортивно-оздоровчої роботи. 

6.2. Керівництво університету та адміністрація гуртожитку повинні до
тримуватися Положення про студентський гуртожиток університету, угоди, 
укладеної зі студентом, і норм чинного законодавства. 



6.3. Ксрів111щтво у11івсрс11тету й адміністрація гуртожитку здійснюють 
безпосеред11с керів111щтво господарською діяльністю та експлуатацією гур
тожитку, орга11і1зцісю проживання й побуту Студентів з додержанням сані
тар1111х, екологіч1111х і 11ротипожеж1шх норм. 

6.4. Ксрів111щтво університету й адміністрація гуртожитку зобов'язані: 

6.4.1. 1абе111сч11п1 виконання Правил внутрішнього розпорядку належ-
1111м 'ІІІІІОМ відповідно до встановлених санітарних норм і правил. 

6.4.2. Укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, постіль-
11ою бі1111·з11ою й іншим інвентарем відповідно до встановлених норм. 

6.4.3. Проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних 
правил .. 

6.4.4. Забезпечувати Студентів, які проживають у гуртожитку, необхід-
11им обладнанням, інвентарем, інструментами і матеріалами для робіт з об
слуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території. 

6.4.5. Здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожит
ку і матеріальних цінностей Студентів, які проживають у гуртожитку. 

6.4.6. Своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інве
нтарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію і зе
ле11і насадження. 

6.4.7. Здійснювати заходи з покращання житлово-побутових умов у гу
ртожитку, своєчасно вживати заходів з реалізації пропозицій студентів, які 
проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняття рішення. 

6.4.8. Надати студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побу
тові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної 
роботи, самостійного навчання, культур11их і спортивних заходів. 

6.4.9. Укомплектувати штат гуртожитку обслуговуючим персоналом в 
установленому порядку. 

6.4.1 О. Сприяти органам студе1tтського самоврядування гуртожитку у 
вирішенні питань побуту і відпочинку Студентів, які проживають у гуртожи
тку. 

6.4.11. Інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються 
їхнього проживання і побуту. 

6.4.12. Забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх 
приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності. 

6.4. І 3. Забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гу
ртожитків. 

6.5. Керівництво у11іверситету спільно з профспілковим комітетом та 
органами студентського самоврядування розглядають суперечності і можливі 
конфліктні ситуації. 

6.6. Адмі11істрація гуртожитку несе відповідальність за збереження 
майна студентів, зданого до камери схову гуртожитку. За речі, які не були 
здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе. 

6.7. Керівництво університету спільно з профспілковим комітетом та 
органами студентського самоврядування може створювати будівельні загони 

для проведення робіт на території гуртожитку (студентського містечка) уні
верситету. 

6.8. Поточний ремонт гуртожитків полягає у систематичному і своєча
сному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблю
вання, інженерного обладнання й елементів зовнішнього благоустрою від пе
редчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, 
що з'явилися під час експлуатації, наладки і регулювання інженерного обла
днання. 

6.9. Під час виконання капітального ремонту гуртожитку, якщо його 
неможливо виконати без відселення, студентам, на час ремонту, керівницт
вом у11іверситету надається житлова площа в тому самому або іншому гур
тожитку. По закінченні капітального ремонту Студентам надається житлова 
площа, яку вони займали раніше. 

7. Обов'язки ко�1енданта 

7.1. Комендант гуртожитку зобов'язаний: 

7.1.1. Поселяти у rуртож1tток студентів, аспірантів, слухачів підготов
чого відділення, підвищення кваліфікації за ордером, підписаним проректо
ром або директором студентського містечка, і за наявності відповідних доку
ментів. 

7.1.2. Під час поселення ознайомити під розписку всіх проживаючих із 
«Правилами внутрішнього розпорядку університету», з правилами пожежної 
безпеки, правилами користування газовими й електричними приладами. 

7.1.3. Передавати на збереження житлову кімнату та її укомплектуван
ня старості кімнати та її мешканцям, а поверх - старості поверху (крила). 

7.1.4. Заповнювати бланк «Зобов'язання» на кожного прибулого до гу
ртожитку і з його підписом зберігати разом з ордером на поселення, без запо
внення даного бланка поселення не допускається. 

7.1.5. При прибутті проживаючого в гуртожиток більш ніж на один ти
ждень, забезпечити при вибутті прийняття у нього виданого йому інвентаря 
тільки у справному стані, а у старости кімнати - стан кімнати і ключі від неї. 

7.1.6. Забезпечити видачу проживаючим м'якого і твердого інвентарю 
згідно з установленими нормами. 

7.1.7. Укомпле�,.-тувати всі житлові кімнати і приміщення загального 
користування меблями, обладнанням та інвентарем згідно з установленими 
нормами; скласти списки інвентарю кімнат і вивісити на внутрішньому боці 
дверей. 

7 .1.8. Безперебійно забезпечувати прибиральниць прибиральним інвен
тарем і матеріалами, необхідними для прибирання й утримання в чистоті гу
ртожитку і прилеглої території. 

7.1.9. Своєчасно проводити ремонт і списання інвентарю й обладнання. 
7. І. І О. Подавати заявку на заміну в гуртожитку інвеttтарю й обладнан

ня. 
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7.1.11. Систематично проводити поточний ремонт місць загального ко
ристування (не рідше одного разу на рік) і керувати ремонтом житлових кім
нат, який проводиться самими мешканцями. 

7.1.12. Один раз на рік своєчасно проводити дезобробку всіх примі
щень, збірників сміття, інвентарю і житлових приміщень. 

7.1.13. Забезпечувати освітлення та опалення приміщень, стежити за 
дотриманням правил користування газовим, електричним та водосантехніч
ним обладнанням, за економним використанням газу, електроенергії, води. 

7.1.14. Вести суворий облік електроприладів, які знаходяться в особис
тому користуванні студентів (ком'ютери, телевізори, холодильники, магні
тофони), регулярно контролювати оплату електроенергії. 

7.2. Свою роботу комендант узгоджує з проректором з АГР і директо
ром студмістечка. 

Проректор з АГР С.М.Ляшко 




