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1. Ще Положення встановлюе механiзм надання жилоi площi в
гуртожитку ,Щержавного професiйно-технiчного навчаJlьцого закладу
<N4iжрегiональний центр ювелiрного мистецтва м. Киева> (надалi - L{eHTp),
поселення на надану жилу площу, користування нею та виселення з
гурто}китку.

2. Пiд TepMiHoM гуртохitlтоIt I=(eHTpy слiд розумiти
сгtорулжений >tсиллй будrtнок, який вLtкористовусться для

спецiалъно
проживання

iногороднiх учнiв, слухачiв на перiол навLIання у L{eHTpi.
З. У гуртожLlток rla перiод вступу до I-{erlTpy Nlожуть бути поселенi:
iногороднi особи;
особи, якi постiйr+о проживають на тимчасово окупованих територiях у

!онецькiй та Луганськiй областях, в Автономнiй Республiцi Крим i

м. Севастополi.
Iноземцi та особи без гро\,1адянс,Iва, яrti здобуваю,гь ocBiTy в tJeHTpi

вi;lповiдно до законодаtsс,гва таlабо rtiхtнаролнt.lх договорiв YKpaTHll, можуть
бути поселенi у гурто}киток на yп,loBax, в}lзначених законодавством таlабо
lчtiхtнародним14 договорами YKpaiHll.

4. ГIраIliвники I-{eHTpy N{o)tiyTb бу"гtt поселенi у гурто}кLlток на перiод
роботи за уN{ови наявностi у гуlэто/k!tтку вiльllих п,ticttb та вiдсутностi у них
ittшого мiсця прожиlання у t,I. Kr.lcBi I,I,1 cTpoI( гrе бiльше одного року з моменту
укладенг{я договору найпrу iiitlлого прлtrlitttсння у гурто}китку з моilсливiстrо
продовження такого cTpol(y.

У гуртожиток на строк до одного року N,Io)KyTb бу,ги поселенi Llлени ciM'T
учI]я, с,цухаLIа (чоловiк або друiliиFIа та неповtlолiтгti дiти), особи, якi
здобуваtоть ocBiTy в iнших закладах ocBiTll, працiвtlиttлt it,ttших закладiв ocBiTt.t,

установ ,га органiзацiй, особи, яtкi tlаправленi у вiдрядяtення до L{eHTpy, за
наявностi у ньому вiльних мiсць.

У разi коли строк про}кивання у гуртожI]тку TaKpIx осiб перевищуе один
vтiсяцъ, адмiнiстрацiя Центру повинна погодити Тх проживання у гуртохtитку з
Виконавчим органом КртiвськоТ ruricbKoi Ради (КиiвськоТ MicbKoT дер>tсавноТ
адмiнiстрацiТ) ffепартамеFIтом освiти i гrаукrl.
, 5. Гуртожиток с невiд'смноtо частLIноlо цiлiсного ма}"1нового коNlIlлексу

Щентру, загальне керiвнлtцтво якиN,I здiйснtос дирек,rор.
6. Жила площа та мiсця загального користування в гуртожитку L{eHTpy не

пiллягаtоть приватизацii, обп,riну, не моiкуть бутrl предI\{етоNl застави.
7. Кохсне припliщення у гурто)Itлlтку I_{eHTpy IloBtlHHe N\а],и фунr<rliоr,rальне

призначення.
8, }Itеrла площа в гуртоiltитку IJeHTpy FIадаеться у виглядi:
окремого }килого приплiщення для користування олнiсю особою LIи

oiM'clo;
лiжко-мiсця для проживання одиноких осiб, якi не перебувають ptiiK

собою в сiмейних вiдносинах,
Розмiр жилоi площi, що надасться в гурто}китку [_{eHTpy, не мо}ке бути

N.,tе}{ше нiхt б кв. MeTpiB на одну особу,
9. У гуртожитку I{eHTpy повиннi бу,ги забезпеченi необхiднi умови для



шроживання, самостiйноТ роботи, вiдпочинку, побуту, фiзичноТ культури,
виховноТ роботи, у тому числi прожI{вання та навчання осiб з iнвалiднiстrо
вiдповiдно до КонвенцiТ ООН про права осiб з iнвалiднiстю.

10. Права i обов'язки прачiвникiв гуртоiк}JтItу врIзнаLIаIоться посадовиr\4и
i н струкчiям и, затвердженим Lt ди ректором l_{e rrTpy.

1 l. Вrrутрiшнiй розпорядок у гуртох(Llтку в1,Iзначасться правилами
внутрiшнього розпорядку, що розробляються вiдповiдrlо до цього Полоrкення i

затверд)i(уються директором If,eгrTpy.

12. !ля одержання в користуваI]ilя ;ttlrлоТ гlлощi в гуртоil(иr,ку особа подас
заяву на iм'я директ^ра I_{eHTpy.

Itожен повнолiтнiй LIлен сiшt'т особи, який бажас поселитися до
гур"гожитку, дас письмову згоду на прожllва}-iня в iкIrлому примiщеннi разом з

цiсrо особою.
13. Жила площа у гуртожитку l]eHTpy надаеться на пiдс,гавi рiшення

дI4ректора про розподiл шtiсць у гуртожl1тку.

fiиректор L{eHTpy дJIя поселення до гуртожитку видас особi ордер на
,(илу площу в гуртожитку (далi - орлер) за форir,lою згiдно з додатком до
Гlримiрного положення про користуваннrI гvртожIIтками, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiгrи вiд 20 LlервI]я 2018 р.NЬ 498, з

одноLlасниNl укладення\{ договору най;vу 7(t.tлого приr,titцення в гур,го)l(},1тку

I{eHTpy ocBiTll (далi - договiр Hai.rMy lltилоl,о ttрttпtiшення) з особою (iT батькапли

або особами, якi Тх запцiнtоIоть, якщо особа с tIеповг{олiтньою).
Орлер та договiр найму жилого пlэимiщеlrня зберiгаються у особи, яка

поселяеться на }килу плошу в гурто}liит](у, протягом усього строку 1l

про}кивання у гуртожитку.
14. ПершоLIергове право на забезпечеLIня жилою площею в гурто}Irитку

IJer:Tpy мають учнi, якi належать до таких категорiй:
l) дiти-слrроти та дiти, позбавленi батькiвського гtiклування, особи з Тх

числа, а такоя( учнi, якi в перiод навчання у вiui вiд ] 8 до 2З poKiB залишил1.1ся
без батькiв;

2) особи, якi згiдно iз Закоtlом YKpaTIitt "Про статус i соцiальний захист
громадян, якi постраждали внаслiдок LIорнобильськоТ катастрофи" I\,1ають'вiдповiднi 

пiльги;
3) дiти з iнва.цiдIliстtо та особlt з irrваrriдrliстю I-III групrr;
4) особr.r, яким згiдно iз cTaT,T,eto 4zl- l Закоrrу УкраТни "l lpo професiйr-lу

(гrрофесiйно-технiчну) ocBiTy" гарантус,гься дерiкавна цiльова пiдтримка /IлrI

здобуття професiйrн,Т (професitiгtо-технiчноТ) ocBiTl.t у комунальному закладi
освiти;

5) особи, яким вiдповiдно до cTaTTi 5 Закону Украirrи 'ОПро пiдвищення
.престижностi шахтарськоТ працi" гараrIтуеться I!адання мiсць у гуртожитках на
час навчання,

6) особи, яким вiдповiдно до частинLt дваIlалц.lrr,оТ с,га,гтi 7 Закону УкраТни
"Про забезпечення прав i свобод громадян та правовиti режим на тимчасово
окуlrованiй територii УкраТни" гарантовано надання мiсць у гурто}китках на час
навчаI{ня;



7) особи з ма_ltозабезпечених сiмей (за умови отримання вiдповiдноТ
державноi допомоги згiдно iз законодавством);

8) особи з багатодiтних сiмей;
9) iншi учrri. яким згiдно iз законодавством гарантовано право на надання

мiсць у гуртожитках на час навLIаIIня.
,.lгlл у | ур| \rdtиIUк цýгtlру tlровOли,l,ься на пlдставl ордера.

Орлер не с пiдставоrа для здiйснення приватизацiТ жилоТ площi у гуртожитку.
15. Поселення у гуртох(иток IJeHTpy проводиться пiдставi

l6. облiк осiб' якi проlкиваютЬ у гуртожитI(У' оформлення необхiдних
локументiв rцодо реестрацiт Тх мiсця прож1.1вання здiliснюються уповноваженоlо
особою, призначеною директором IJeHTpy (далi - комендант гуртожитку).

17. особа) яка поселясться у гуртожиток I_(eHTpy, Bci члени iT ciM'T, що
вселяються на надану )tилу плоl]]у в t,урто)Iiитку, для укладення договору
HaliMy яtилого примiщення зобов'язанi особисто пред'явити паспорт
громалянина УкраТнИ (ДлЯ осiб, якi не досяг-l1tt 14 poKiB - свiдоц.гво про
народження).

Iноземцi та особи без громадянства зобов'язанi особисто пред'явити
документ, що посвiдчус особу (паспортний документ iноземця або посвiдку на
постiйне чи тимчасове про}кивання).

l В. особi, BciM членаМ iT ciM'T, шо вселя}оться на надану >rtилу плоU_(у в
гур,го)i(иткУ lderrTpy' комендантоN,I гурто)I(l.iтIiУ вида€тьсЯ перепустка ло
гуртохtитку.

l9. Комендант гуртожитку ознайомлюс rriд пiдпис особу, яка поселяеться
у гуртожиток, з правилами внутрiшнього розпорядку гуртожитку,
затвердженими директороll L{eHTpy, ЗОКреI\{а з правами та обов'язками осiб, якi
lrрожива}отъ у HboN{y, rrравилами TexHilcl.t безпеки та пожежноi безпеки.

20. особi, яка поселиласЯ У гуртожLlтоlt l_[eHTpy, надаеться iHBeHTap,
перелiк якого визначаеться договором найму }килого примiщення.

21. особи, якi проживають у гурто)I(итку [deHTpy, за рiшенням директора
ldeHTpy можуть бути переселенi до iншоi кiмнати без погiршення yluog
про}кивання.

22. Вхiд до гуртожIrтку L{eHTpy дозволясться на пi;tс,гавi перепусток до
гуртожитку. Перебування вiдвiдувачiв у гурто)tитку здiйснюсться вiдповiдно
'до прави;r внутрiшнього розпорядку гуртохtllтку.

23. Вiдловiдr,с до плапу роботи l_{eHTpy у гуртожитку jvlo)KyTb
I Iроводитись фiзкУльтурно-оздоровч i, культурно-освiтн i та i ншi заходи.

24. особи, яtti проrкиваIоть у гуртожLtтку Щеrrтру, мають право:
на свосчасне надання х{итJIово-I(оN{унальн[Iх послуг на.пелtноТ якостi

:згiдно iз законодавством;
кор истуВ атисЯ на рiвниХ умовах пр и п,r i щеннями I{авчального, побутового,

медичного та спортивного призначення, каNtерами зберiгання, iншими
допомiжними примiщеннями (загального користування), обладнанням та
i нвентарем гуртоiкитку;

гIодавати пропозицiТ щодо своечасноТ замiни обладнання, що стало
непридатним дJuI використання, усунення недолiкiв у забезпеченнi належного
утримання майна гурто}китку, якщо iнше не передбачено умовами договору

на



наЙму жилого примiщення;
брати участь у вирiшеннi питань, пов'язаних з полiпшенням житлово-

побутових умов у гуртожи,гку.
25. особи, якi проживаIоть у гуртожитку L{eHтpy, зобов'язанi:
свосчасно сплачувати за прожиtsанlrя у гурто}Itитку в строки, встановленi

договором найму жилого примi щення;
дотримув атиQя правил внутрiшнього розпорядку гуртожитку;
пiдтримувати чистоту i порядок у жилих ,га допомiжних примiщеннях

гуртожитку;
забезпечити наявнiсть дублiкатiв ключiв вiд ltсилого примirцення, в яItому

вони про}кивають, у коменданта гуртожитку;
використовувати жилу площу та майно ryртожитку за lrризначеннrlм,

забезпечувати збереження технiчного обладнання в гуртожитку;
забезпечувати cxopoHHicTb примiщень, обладнання та iнвентарю

i,уртожитку;
дотримуватися вимоГ пожехtнОТ безпеки, санiтарних норм i IIравил

(електропобутовi прилади, комп'ютерна та iншrа особиста TexHiKa пiдлягають
ресстрацii у коменданта гуртожитку);

не перешкод}кати iншllм особа}1 }, правомiрно]\{у користуваннi
лопомirкни ми примiщенняп,tи гурто)китку ;

у разi виOелення з гуртожитку передати коменданту гуртожитку все
майно, яке налано У користування згiдно з договором найму жилого
примiщення;

вiдtпкодовувати заподiянi п,rа,rерiальнi збитки вiдповiднсl до
законодавства.

26. ОсобаМ, ЯКl проживають у гурто)ItитItу IfeHTpy, забороняеться:
самовiльНо здiйснЮвати пеРеобладнанIJя та перегIJlанування примiшень

гурто}китку;
захаращувати доtrомiжнi примirцення гуртожитку;
установлювати супутниковi антени та кондицiонери з порушенням вимог

п,riстобулiвного законодавства, зокрема у мiсцях, де вони погiршують
архiтектурний вигляд булiвлi гуртожLrтку;
' 

утриN,Iувати тварин;
зберiгати в гуртожитку легкозаймистi та горючi рiдини, вибухонебезпечнi

матерiали i речовини, що забрулнюlоть повiтря;
llоруtIIувати вимогИ щодо дотриN{аннЯ допустимого рiвня шуму в

прlлмiщеннях;
Самовiлъно переселятися з одного }кLlлого примiщення в iнше;
обмiнювати, ,;давати в пiднайом жилi примiщення, в яких вони

проживаIоть;
порушувати правила внутрiшнього розпорядку гуртоIrитку;

. ВЖИВаТи та зберiгати наркотичнi засоби або токсичнi речовини, вживати
алкоГоЛънi напоТ та перебувати в гуртожитку в cTaHi сп'янiння внаслiдоtt
ВЖИВаННЯ аЛкОГоЛьних напоiв, наркотичних засобiв, токсичЙих або iнших
одурN,rанююч их речовин ;



палити в примiщеннях гуртожитку.
27. !иректор IJ,eHTpy та комендант гуртожитку зобов'язанi:
органiзувати належну експлуатацiю та утримання майна гуртожитку;
створювати у,иови Для безперешкодного користування особами, якi

прохiивають у гурто)китку, його допоплiittними примirценнямId;
вести облiк осiб, якi прояtивають у гурто}клrтку на умовах найму;
забезпечувати виконання правил внутрiшнього розпорядку гуртожитку;
iнформуват'tl осiб, якi проживають у гуртожитку, про прийняття рiшень,

uIо стосуються Тх проживання та органiзацiТ побуту Ir гуртожиткy,
забезпечуватlл проведення поточного та капiтального

гурто)Itитку, його допомiх<них примiщень, iHBeHTapto, обладнання,
не передбачено умовами договору найму жилого гlримiщення.

сrlосiб виконання зазначених зобов'язань визначаеться директором
I_{eHTpy з урахуванням вимог законодавства.

28. Учням, якi здобувають професiiiну (просРесiйно-технiчну) ocBiTy,
жила площа та житлово-комунальнi послуги у гуртожитку надаються
безоплатно.

29. З урахуванням поло}кень перелiку платних послуг, якi можуть
I]адаватиСя закладами освiтИ, iншимИ устаItоваNlи та закладами системи освiти,
шо належать до дерхtавнот та копlунацьлtоt' формrи власностi, затвердженого
постановою Itабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 2] серпня 20l0 р. j\fu 196
(Офiцiйний вiсник УкраТни, 20l0 Р,, лЬ бJ, ст. 24l0), за проя(иванtlя у
гуртожитку осiб, зазначених в абзацах TpeTbobty i п'ятоI\lIу пункту 3, пуr-лктi 4
цього Порядку, встановлюетъся flлата.

З0. !оговiр найму жилого примirцення ]\,1оже бути розiрвАний вiдповiдно
до заltонодавства.

31. особи, якi вiдрахованi iз L{eHTpy та особи, зазначенi в абзацах
,гретьому, LIeTBepToMy та п'ятомУ пункту З, пунктi 4 цього Положення, строк
проживання яких у гуртох(итку вiдповiдr{о до договору найму жилого
прl,tмiшенIlя в гуртожитку закiнчився, пiдлягають висеJlеннlо з гуртожитку без
надання iншого жилого приплirцення.
, з2. Спори, що виниКаIотЬ пiд чаС корIIстування )tилИми примiЩеННЯN,IИ В
гуртожитку, розв'язуються в установленому законодавством порядку.

ремонту
якщо iнше


