1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Поселення студентів, аспірантів, докторантів денної форми навчання,
абітурієнтів, слухачів підготовчого відділення здійснюється на підставі ордерів
та згідно Положень «Про поселення та проживання у гуртожитках Київського
національного університету технологій та дизайну», «Про студентський
гуртожиток Київського національного університету технологій та дизайну».
1.2. Ордер видається, крім абітурієнтів, тоді коли паспорті є відмітка про зняття
з реєстрації з попереднього місця проживання. Студенти у 10-денний термін
після початку занять повинні тимчасово зареєструватися (стати на облік) в
Державній міграційній службі України. Оплата реєстрації проводиться за
рахунок особи, якій надано гуртожиток.
1.3. Особа, якій видано Ордер, укладає Угоду на проживання в гуртожитку,
особисто здає ордер завідуючому гуртожитком з квитанцією оплати за
проживання (за навчальний рік). Вона повинна пройти інструктаж з техніки
безпеки по експлуатації електропобутових приладів та газового обладнання,
вивчити Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках Київського
національного університету технологій та дизайну (далі – Правила), а також
порядок поселення та виселення з гуртожитку. Інструктаж здійснюється
завідуючим гуртожитком, про що робиться запис: первинний в ордері, а
повторні кожні півроку - в журналі встановленого зразку.
1.4. Згідно укладеної Угоди на проживання надається місце в гуртожитку на
один навчальний рік (10 місяців).
1.5. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах,
звільняють місце протягом трьох днів після оголошення результатів іспитів. Ті,
які подали апеляцію - в триденний термін після підтвердження апеляційною
комісією правильності оцінки. Абітурієнти, які не пройшли за конкурсом протягом трьох днів після оголошення наказу про зарахування.
1.6. При відрахуванні з університету, при переводі з денної форми навчання на
іншу форму, після закінчення університету або в випадку дострокового
розірвання Угоди на проживання – мешканці звільняють гуртожиток протягом
трьох діб від дня виходу відповідного наказу.
1.7. Поселення та виселення студентів, аспірантів, докторантів денної форми
навчання, слухачів підготовчого відділення здійснюється за погодженням
Первинної профспілкової організації студентів та органом студентського
самоврядування університету.
2. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ
2.1. Особі, яка поселяється в гуртожиток, вказується ліжко-місце і надається
необхідний інвентар.
2.2. У кожній кімнаті гуртожитку із числа її мешканців обирається староста.
Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний старостою
кімнати, знаходиться в кімнаті, а другий екземпляр – у завідуючого
гуртожитком.
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Майно особистого користування, а також речі загального користування
видаються мешканцям кімнат під їх персональну відповідальність.
2.3. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки встановленого зразка на
право входу в гуртожиток.
2.4. Входити до гуртожитку тільки за пред'явленням перепустки (вхід до
гуртожитку та вихід з нього дозволяється цілодобово).
Відвідувачі мають право перебувати у гуртожитку з 8.00 до 22.00 години.
Вони пред’являють черговому документ, що посвідчує його особу і
реєструється в книзі відвідувачів.
Мешканець зобов’язаний особисто зустріти гостя і провести його з
гуртожитку з відміткою в журналі реєстрації. Відповідальність за порушення
встановленого порядку і дотримання ними «Правил» несуть мешканці, які
запросили гостей.
2.5. Культурно-виховні заходи в гуртожитках здійснюються за затвердженим і
погодженим у відповідному порядку планом. Всі заходи повинні закінчуватись
до 22.00 години. З 22.00 і до 08.00 години в гуртожитку повинна додержуватись
тиша.
2.6. Всі мешканці гуртожитку підтримують сантехнічний стан і порядок на
принципах самоуправління та самообслуговування. Щоденно виконують
роботи з підтримання порядку і чистоти в своїх жилих та робочих кімнатах.
Мешканці кожного гуртожитку сприяють забезпеченню економічної
самоокупності.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ
3.1. Мешканці гуртожитку КНУТД мають право:

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

вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної
білизни, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;

обирати Студентську раду гуртожитку і бути обраним до її складу;

через Студентську раду гуртожитку брати участь у вирішенні питань,
пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної
роботи і дозвілля, роботи обслуговуючого персоналу тощо.
3.2. Мешканці гуртожитку КНУТД зобов’язані:

знати і дотримуватись цих «Правил»;

дотримуватись вимог, які викладені в Угоді на проживання в гуртожитку;

підтримувати чистоту і порядок у житлових кімнатах (блоках), місцях
загального користування. Брати участь в усіх видах робіт, пов’язаних з
самообслуговуванням, щоденно прибирати житлові кімнати і блоки;

брати участь у чергуванні;

брати участь у роботах громадського характеру (2 години на тиждень) у
благоустрої й озелененні прилеглої до гуртожитку території, охороні зелених
насаджень, ремонті і належному утриманні спортивних майданчиків та
прибудинкової території, а також у проведенні санітарних днів;
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дбайливо ставитись до державної власності - приміщень, обладнання,
майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ і воду;

своєчасно вносити плату в установлених розмірах за користування
гуртожитком і за всі додаткові платні послуги, якими вони особисто
користуються;

забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати, блоку у завідувача
гуртожитком, а в разі їх відсутності чи заміни дверного замка, здати
відповідний дублікат;

особисті речі, що не потребують щоденного вживання, здавати до камери
схову (за речі, які не здані на зберігання, адміністрація відповідальності не
несе);

залишаючи кімнату вимикати світло, електропобутові прилади, зачиняти
вікна, здавати ключі від кімнати черговому;

своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного
обладнання і меблів;

відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з діючим
законодавством;

про всі надзвичайні події терміново повідомляти завідуючого
гуртожитком, чергового гуртожитку та Студентську раду гуртожитку;

дотримуватись правил безпеки при користуванні електричними і
газовими приладами, не встановлювати без дозволу адміністрації додаткові
електроприлади;

залишаючи гуртожиток на термін більше одного тижня письмово
попереджувати завідуючого гуртожитком, а особисті речі здати до камери
схову;

при закінченні навчання або при достроковому позбавленні права на
проживання в гуртожитку здати майно, інвентар, що знаходились у
користуванні і кімнату в придатному для проживання стані, оформити
належним чином обхідний лист, знятися з реєстрації місця проживання у
гуртожитку та виселитися з гуртожитку протягом 3 (трьох) днів від дати виходу
відповідного наказу чи розпорядження.
3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:
 вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров'ю людей,
або можуть призвести до псування майна, інвентарю та обладнання
гуртожитку;
 самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу, змінювати дверний
замок кімнати (блоку);
 переробляти та переносити інвентар і меблі з одного приміщення до
іншого або виносити їх з робочих кімнат без дозволу завідувача гуртожитком;
 переробляти і ремонтувати електроустаткування;
 користуватися електроопалювальними приладами та електроплитами в
жилих кімнатах, використовувати електроприлади, які не зареєстровані у
завідуючого гуртожитком;
 проводити електромонтажні роботи в кімнатах та гуртожитку;
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