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Права та обов'язки мешканців гуртожитку 
Київського професійного ліцею транспорту

І. Особи, які проживають у гуртожитку, мають право:
1. На своєчасне надання житлово-комунальних послуг належної якості 

згідно із законодавством.
2. Користуватися на рівних умовах приміщеннями навчального, 

побутового, медичного та спортивного призначення, іншими допоміжними 
приміщеннями (загального користування), обладнанням та інвентарем 
гуртожитку.

3. Подавати пропозиції щодо своєчасної заміни обладнання, що стало 
непридатним для використання, усунення недоліків у забезпеченні 
належного утримання майна гуртожитку, якщо інше не передбачено умовами 
договору найму жилого приміщення.

4. Брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово- 
побутових умов у гуртожитку.

II. Особи, які проживають у гуртожитку, зобов’язані:
1. Своєчасно сплачувати за проживання у гуртожитку в строки, 

встановлені договором найму жилого приміщення.
2. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку гуртожитку.
3. Підтримувати чистоту і порядок у жилих та допоміжних приміщеннях 

гуртожитку.
4. Забезпечити наявність дублікатів ключів від жилого приміщення, в 

якому вони проживають, у коменданта гуртожитку.
5. Використовувати жилу площу та майно гуртожитку за призначенням, 

забезпечувати збереження технічного обладнання в гуртожитку.
6. Забезпечувати схоронність приміщень, обладнання та інвентарю 

гуртожитку.
7. Дотримуватися вимог пожежної безпеки, санітарних норм і правил 

(електропобутові прилади, комп’ютерна та інша особиста техніка підлягають 
реєстрації у коменданта гуртожитку).

8. Не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні 
допоміжними приміщеннями гуртожитку.

9. У разі виселення з гуртожитку передати коменданту гуртожитку все 
майно, яке надано у користування згідно з договором найму жилого 
приміщення.

10. Відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до 
законодавства.



III. Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється:
1. Самовільно здійснювати переобладнання та перепланування 

приміщень гуртожитку.
2. Переробляти або переносити інвентар, меблі з однієї кімнати до іншої, 

загромаджувати сторонніми предметами східці, пожежні проходи, запасні 
виходи,коридори.

3. Утримувати тварин.
4. Зберігати в гуртожитку легкозаймисті та горючі рідини, 

вибухонебезпечні матеріали і речовини, що забруднюють повітря.
5. Порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в 

приміщеннях.
6. Самовільно переселятися з одного жилого приміщення в інше.
7. Самовільно змінювати дверний замок.
8. Здавати в піднайом жилі приміщення, в яких вони проживають.
9. Порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку.
10. Запрошувати в гуртожиток сторонніх осіб без дозволу адміністрації 

гуртожитку та залишати їх в приміщенні після 21.00.
11. Вживати та зберігати наркотичні засоби або токсичні речовини, 

вживати алкогольні напої та перебувати в гуртожитку в стані сп’яніння 
внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів, токсичних або 
інших одурманюючих речовин.

12. Палити в приміщеннях гуртожитку.


