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ректора Університету та за погодженням органів студентського самоврядування 

та первинної профспілкової організації. 

1.8. Гуртожитки призначені для проживання студентів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (житлові приміщення 

знаходяться у спільному користуванні декількох осіб) та для студентських сімей. 

1.9. Рішення щодо надання кімнати в гуртожитку Університету для 

студентської сім’ї (студенти денної форми навчання, які уклали шлюб) 

ухвалюється з дозволу Ректора (за клопотанням керівництва факультетів 

/інститутів та за погодженням органів студентського самоврядування) за 

наявності вільних місць на загальних засадах. 

1.10. Проживання в студентських гуртожитках співробітників Університету, 

сторонніх осіб, розміщення підрозділів чи інших організацій дозволяється за 

наявності вільних місць як виняток на загальних засадах за погодженням з 

органами студентського самоврядування. 

1.11. Внутрішній розпорядок у гуртожитках Університету регулюється 

«Правилами внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка», які затверджуються 

Ректором Університету та погоджуються з органами студентського 

самоврядування та первиною профспілковою організацією.  

 

ІІ. НАДАННЯ ЛІЖКО-МІСЦЯ (КІМНАТИ) 

 

2.1. Поселення студентів у гуртожитки Університету здійснюється згідно з 

цим Положенням, яке розроблене відповідно до: 

− Житлового Кодексу Української РСР від 30.06.1983 року (статті 128 

«Порядок надання жилої площі в гуртожитках»); 
− Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту»; 
− Статуту Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та інших нормативно-правових актів. 
2.2. Житлова площа (ліжко-місце) для проживання в гуртожитках надається 

мешканцю на час навчання в Університеті . 

2.3. Житлова площа (ліжко-місця) в гуртожитках Університету відповідно до 

ст. 128 ЖК України надається за рішенням адміністрації Університету та за 

погодженням із органами студентського самоврядування (ст. 40 Закону України 

«Про вищу освіту»). 

2.4. Координує роботу з поселення студентів до гуртожитків дирекція 

студентського містечка. 

2.5. Комісії з поселення створюються на підставі наказу ректора Університету, 

а їхній склад затверджується деканом (директором) відповідного факультету 

(інституту) та надається до дирекції студентського містечка. До складу комісії 

обов’язково входить представник адміністрації факультету (інституту), голова 

або заступник голови профбюро студентів факультету (інституту), голова або 

заступник голови Студентського парламенту факультету (інституту), голова 

Студентської ради відповідного гуртожитку або її представник, делегований 

колегіальним рішенням. 
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2.6. Студенти поселяються на час навчання в Університеті в порядку та на 

умовах, які встановлені Договором про надання в тимчасове користування 

ліжко-місця в житловій кімнаті, місць загального користування, меблів, 

сантехнічного та електричного обладнання в студентському гуртожитку та 

збереження майна Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (далі – Договір), внутрішніми нормативними документами 

Університету та чинним законодавством України відповідно до розподілу ліжко-

місць (кімнат) у гуртожитках, зазначеного у наказі ректора Університету.  

2.7.Списки студентів для проживання в гуртожитках готує комісія з поселення 

відповідного факультету (інституту). Ректор Університету або особа, що діє за 

його дорученням, на підставі рішення про надання місць у гуртожитку, укладає 

зі Студентом Договір на тимчасове проживання. 

2.8. Комісії з поселення факультетів (інститутів) під час роботи приймальної 

комісії надають направлення на поселення вступникам, які зараховані на 

навчання в Університеті. У направленні зазначають номер гуртожитку та 

кімнати. 

2.9. Направлення на поселення зберігаються в дирекції студентського 

містечка. 

2.10. Підставою для отримання направлення на поселення є заява студента, 

реєстрація за місцем проживання (за межами м. Києва, окрім внутрішньо-

переміщених осіб, зареєстрованих у місцевих органах соціального захисту 

населення). 

2.11.У разі непередбачених обставин та з поважних причин, студенти, які 

мешкають в гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати в межах 

гуртожитку або до іншого гуртожитку без погіршення умов проживання. Дане 

рішення приймається керівництвом студмістечка та погоджується з 

керівництвом відповідного факультету (інституту) та органами студентського 

самоврядування (у випадках, що передбачені чинним законодавством України). 

2.12. Організація поселення: 

− на підставі направлення на поселення в дирекції студентського містечка 

Студент отримує перепустку для вселення на надану житлову площу, 

оформлення поселення та реєстрації місця проживання;  
− студент ознайомлюється під особистий підпис з Положенням про 

студентське містечко та студентський гуртожиток Київського національного 

університету імені Тараса Шевченко, Правилами внутрішнього розпорядку, 

правилами техніки безпеки та пожежної безпеки; 
− на підставі рішення про надання місць у гуртожитку ректор Університету 

чи за його дорученням директор студентського містечка укладає зі Студентом 

Договір (у двох примірниках) та Додаток до нього, який візує завідувач 

гуртожитку; 
− на підставі внесених даних мешканців до електронної бази даних 

Університету та згідно діючої калькуляції вартості, затвердженої ректором, 

бухгалтерія Університету нараховує плату за проживання, яку мешканець 

вносить  у відповідному відділенні банку згідно з умовами оплати, зазначеними 

в договорі на проживання; 
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− студент при поселені в гуртожиток обов’язково надає довідку про 

проходження флюорографічного обстеження, яку обов’язково щороку оновлює; 
− студент обов’язково надає документи для оформлення місця реєстрації у 

встановленому порядку. Як виключення, за особистою заявою та згодою 

адміністрації відповідного факультету (інституту), студент не оформлює місця 

реєстрації. 
2.13. Процедура організації поселення іноземних громадян, які навчаються в 

Університеті, доповнюється вимогами, необхідними для перебування на 

території країни згідно з чинним законодавством України. 
 

ІІІ. КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОВОЮ ПЛОЩЕЮ 

 

3.1. Поселення до гуртожитків Університету студентів, аспірантів, 

докторантів, ад`юнктів, курсантів, слухачів, стажистів, слухачів підготовчого 

відділення для навчання іноземних громадян, співробітників організовує 

завідувач гуртожитку або заступник завідувача гуртожитку на підставі 

отриманої в дирекції студмістечка перепустки. 

3.2. Переселення мешканців з одного гуртожитку до іншого, а також з кімнати 

в кімнату в межах одного гуртожитку, здійснюється виключно за рішенням 

директора студмістечка на підставі особистої заяви Студента за погодженням з 

представниками адміністрації факультету (інституту), профбюро студентів 

факультету (інституту), Студентської ради гуртожитку. У випадку проведення 

Університетом капітальних ремонтних робіт (в т.ч. реконструкції будівлі) та в 

разі необхідності при проведенні поточних ремонтних робіт Університет має 

право переселити мешканця в інше житлове приміщення на час проведення 

ремонту. Після закінчення капітального ремонту Студентам надається житлова 

площа, яку вони раніше займали.   

3.3. Мешканець зобов’язаний письмово попередити завідувача гуртожитку 

при залишенні гуртожитку на термін більше 14 календарних днів. 

3.4. Користування гуртожитками та умови проживання передбачені 

Правилами внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

ІV. ВИСЕЛЕННЯ З ГУРТОЖИТКУ 

 

4.1.  Дія Договору на проживання в гуртожитку припиняється достроково: 

− за згодою Сторін у встановленому порядку; 
− за умови припинення навчання мешканця або відрахування з Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; 
− у разі порушення мешканцем гуртожитку Правил внутрішнього 

розпорядку в гуртожитку; 
− при несплаті за проживання та інші надані послуги понад два місяці;  
− якщо мешканець фактично не проживає на виділеному йому ліжко-місці 

(кімнаті) більше одного місяця без поважної причини, про що складається 

відповідний акт, який підписується керівництвом гуртожитку та засвідчується 
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відповідними органами студентського самоврядування.    
− при перешкоджанні іншій особі, яка поселяється до його кімнати в 

гуртожиток; 
− з інших підстав, передбачених чинним законодавством України або 

Договором; 
4.2.  Рішення щодо виселення студента із гуртожитку ухвалюється директором 

студмістечка за участі заступника декана факультету (директора інституту) з 

виховної роботи чи відповідальної особи за роботу в гуртожитках,  завідувача 

або заступника завідувача гуртожитку, за погодженням із органами 

студентського самоврядування. 

4.3.  Після припинення або дострокового розірвання Договору на проживання 

студенти виселяються з гуртожитку упродовж тижня (7 календарних днів) від 

дня набуття чинності наказу (рішення) та отримання обхідного листа. 

4.4.  У разі, якщо з поважних причин особа не може виселитися з гуртожитку у 

визначений термін, рішенням директора студмістечка за погодженням з 

органами студентського самоврядування цей термін може бути продовжений. 

Оплата за кожний день проживання стягується відповідно до діючої калькуляції 

вартості та категорії. 

4.5.  Розпорядженням директора студентського містечка особам, які позбавлені 

чи втратили право на проживання в гуртожитку та своєчасно не звільнили ліжко-

місце (кімнату), забороняється вхід до гуртожитку. Завідувач гуртожитку разом 

з представниками адміністрації факультету (інституту) та органів студентського 

самоврядування має право опечатати кімнату, а особисті речі перемістити на 

зберігання до камери схову, про що складається відповідний акт. 

4.6.  У випадку дострокового припинення Договору, мешканець виселяється з 

гуртожитку, повністю відшкодовує завдані ним збитки. 

 

V. ПЛАТА ЗА ЖИТЛО ТА ПОСЛУГИ 

 

5.1. Встановлення вартості проживання в гуртожитку здійснюється на основі 

економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з наданням відповідних послуг. 

5.2. Розмір оплати за проживання в гуртожитках розраховується залежно від 

рівня комфортності житла з урахуванням витрат на оплату праці та нарахувань, 

оплату комунальних послуг, вивезення побутових відходів, дератизації, 

дезінсекції, безпосередніх витрат на утримання гуртожитку, а саме: технічного 

обслуговування ліфтів, придбання предметів і матеріалів, витрат на утримання 

та поточний ремонт основних засобів, капітальних витрат тощо.  

5.3. Розмір вартості послуг за проживання в гуртожитках затверджується 

наказом ректора Університету на підставі калькуляції вартості за погодженням з 

органами студентського самоврядування та первинною профспілковою 

організацією, має бути оприлюднені на офіційному веб-сайті Університету за 2 

тижні (14 календарних днів) до введення в дію. 

5.4. Оплата за житло та надані послуги призначається за період, визначений 

Договором на проживання. Оплата здійснюється мешканцем за фактично 

зайняте ним ліжко-місце.  



6 

5.6. У разі несплати за проживання упродовж більше 2 місяців дирекція 

студентського містечка може ініціювати розірвання угоди про проживання 

достроково (за погодженням з органами студентського самоврядування). 

5.7. Додаткові платні послуги, перелік яких визначений чинним 

законодавством, надаються за бажанням Студента, які проживає у гуртожитку та 

оплачуються ним окремо. 

 

VI. ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО МІСТЕЧКА ТА 

АДМІНІСТРАЦІЇ ГУРТОЖИТКУ 

 

6.1. Дирекція студентського містечка Університету несе відповідальність за 

належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них 

установленого порядку і правил проживання, організацію побуту Студентів, які 

проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи. 

6.2. Дирекція студентського містечка Університету та адміністрація 

гуртожитку повинні дотримуватись Положення про студентський гуртожиток 

вищого навчального закладу, угоди, укладеної зі Студентом, та норм чинного 

законодавства. 

6.3. Дирекція студентського містечка Університету та адміністрація 

гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та 

експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту Студентів з 

додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм. 

6.4. Дирекція студентського містечка Університету та адміністрація 

гуртожитку зобов’язані: 

− забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку 

мешканцями і допоміжним персоналом гуртожитку ; 

− виконувати умови укладеного з мешканцем гуртожитку Договору на 

проживання; 

− проводити з мешканцями гуртожитків інструктажі з «Правил 

внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка», правил пожежної безпеки, 

користування електричним, газовим обладнанням та ліфтами; 
− утримувати приміщення гуртожитків відповідно до встановлених 

санітарних норм та правил; 
− за необхідності переселяти  мешканців гуртожитку в ізолятори при гострих 

захворюваннях і відсутності можливості їх ушпиталення; 
− сприяти студентським радам гуртожитків реалізувати права на організацію 

побуту та відпочинку мешканців, надавати для роботи приміщення, доступ до 

Інтернет мережі, необхідні меблі та техніку тощо; 
− проводити заходи, покращувати житлові й побутові умови в гуртожитку, 

своєчасно реагувати на пропозиції мешканців та постійно інформувати їх про 

ухвалені рішення; 

− укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим 

інвентарем відповідно до встановлених норм; 

− своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, 
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обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені 

насадження; 

− укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку 

обслуговуючим персоналом;  

− забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях 

відповідно до встановлених норм комфортності; 

− інформувати Студентів щодо ухвалення рішень, які стосуються їхнього 

проживання та побуту; 

− у разі необхідності забезпечувати виділення приміщень для організації в 

гуртожитках навчально-виховної, культурної, спортивної роботи тощо; 
− організовувати пропускну систему в гуртожитку і зберігання (за бажанням 

мешканця) особистих речей у камері схову з додатковою оплатою (при цьому за 

збереження речей, документів і грошей мешканця, які знаходяться в приміщенні 

гуртожитку, відповідальності не несе); 
− надавати перепустки для входу до гуртожитку. 
6.5. Матеріально відповідальними особами у гуртожитках є завідувачі 

гуртожитків. Завідувач гуртожитку разом з дирекцією студентського містечка 

Університету організує та несе повну відповідальність за життєдіяльність 

гуртожитку відповідно до цього Положення та Правил внутрішнього розпорядку 

в студентських гуртожитках Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

6.6. Завідувач гуртожитку контролює роботу допоміжного персоналу 

гуртожитку, стежить за збереженням матеріальних цінностей, що належать 

Університету та знаходяться в гуртожитку. 

6.7. У випадку відпустки або тимчасової відсутності завідувача гуртожитку 

його обов’язки виконує заступник завідувача гуртожитку. 

6.8. Завідувач гуртожитку зобов’язаний: 

− створювати необхідні житлово-побутові умови для мешканців гуртожитку; 
− організовувати поселення мешканців у відповідності з виданими їм 

перепустками; 
− контролювати своєчасне внесення мешканцями платні за проживання, 

комунальні та інші види послуг; 
− забезпечувати належний стан місць загального користування гуртожитку 

та його території; 
− організовувати утримання, облік, збереження та правильне використання 

матеріальних цінностей, укомплектовувати всі приміщення гуртожитку 

інвентарем та обладнанням; 
− забезпечувати своєчасний ремонт обладнання та інвентарю гуртожитку, 

проводити їх своєчасне списання згідно зі встановленими термінами 

експлуатації; 
− утримувати пожежний інвентар в повному комплекті в належному стані; 
− організувати та щоденно координувати роботу своїх підлеглих, 

забезпечувати умови їхньої праці, надавати необхідний інвентар, інструменти та 

матеріали; 
− забезпечувати справність усіх дверних замків, наявність дублікатів ключів 
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до них та надійне їх збереження; 
− спільно зі Студентською радою гуртожитку не менше разу на місяць 

проводити огляд приміщень гуртожитку з обов’язковою відміткою у 

спеціальному журналі результатів огляду (наявність і стан меблів, обладнання, 

санітарний стан місць загального користування). При виявленні пошкоджень 

майна складати Акт пошкоджень та надавати його до дирекції студентського 

містечка; 
− вести документацію з обліку виконання поточних та капітальних ремонтів 

технічного стану будівлі та інженерних комунікацій, контролювати та приймати 

виконані роботи, надавати таку документацію для ознайомлення за вимогою 

мешканців чи студентського самоврядування; 
− вести журнали обліку показників електро-, тепло-, водо- і газопостачання; 
− вести оперативний облік температурного режиму житлових кімнат та 

місць загального користування; 
− контролювати економне споживання мешканцями та співробітниками 

гуртожитку енергоносіїв у приміщеннях гуртожитку; 
− дотримуватись правил техніки безпеки та пожежної безпеки. Не менш ніж 

один раз на півріччя проводити інструктаж усіх працівників гуртожитку про 

дотримання правил техніки безпеки при виконанні робіт із записом в журналі 

інструктажу на робочому місці; 
−  своєчасно виселяти з гуртожитку мешканців, які втратили право на 

проживання;  
− контролювати дотримання мешканцями всіх категорій «Правил 

внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках»; 
− здійснювати заходи протипожежної безпеки та травматизму; 
− проводити роботу з економії паливно-енергетичних ресурсів; 
− забезпечувати своєчасну підготовку гуртожитків до нового навчального 

року, осінньо-зимової експлуатації та організовувати заселення усіх категорій 

мешканців; 
− візувати заявки на роботу, акти виконаних робіт; 
− вносити пропозиції адміністрації студмістечка щодо поліпшення всіх видів 

робіт у гуртожитку та його матеріально-технічного забезпечення. 
6.9. При виселені мешканців завідувач гуртожитку зобов’язаний: 

− забезпечити прийом виданого майна та ключів від кімнати в належному 

стані; 
− закрити та опечатати кімнату. 
6.10. Завідувач гуртожитку несе відповідальність: 

− за незадовільне виконання покладених на нього службових обов’язків; 
− за несвоєчасне виселення з гуртожитку осіб, які втратили право на 

проживання; 
− за збереження речей мешканців у камері схову; 

− за збереження дублікатів ключів; 

− за порушення правил техніки безпеки, санітарного стану гуртожитку та 

прилеглої території. 
6.11. Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна 
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студентів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на 

зберігання, адміністрація відповідальності не несе. 

6.12. Про всі позаштатні, аварійні та надзвичайні події в гуртожитку завідувач 

невідкладно повідомляє чергового студмістечка та за необхідності 

правоохоронні органи, аварійні, комунальні та рятувальні служби, а також 

письмово доповідає директору студентського містечка. 

6.13. Капітальний ремонт будівлі (окремих приміщень) гуртожитку – 

комплекс ремонтно – будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлювання 

та модернізацію конструкцій і обладнання будівлі гуртожитку (окремого 

приміщення) у зв’язку з їхньою зношеністю та руйнуванням, поліпшення 

експлуатаційних показників, а також покращення планування будівлі 

гуртожитку (окремих приміщень в гуртожитку) без зміни будівельних габаритів 

об’єкта. 

6.14. Поточний ремонт гуртожитку (окремого приміщення в гуртожитку) – це 

комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та  

своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного 

зносу конструкцій та інженерного обладнання в гуртожитку. Поточний ремонт 

проводиться з періодичністю, що забезпечує  ефективну експлуатацію будівлі 

гуртожитку (окремого приміщення в гуртожитку) з моменту завершення його 

будівництва (капітального ремонту) до моменту постановки на черговий 

капітальний ремонт (реконструкцію).  

6.15. При виконанні капітального (поточного) ремонту приміщень (будівлі) 

гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення мешканців, 

адміністрація надає мешканцям гуртожитку рівноцінну житлову площу в іншому 

гуртожитку (або в іншому приміщенні того ж гуртожитку). Після закінчення 

капітального ремонту цим особам надається раніше займана житлова площа. 

6.16. Ректорат, дирекція студентського містечка Університету спільно з 

органами студентського самоврядування може створювати будівельні загони для 

проведення робіт на території гуртожитку (студентського містечка) 

Університету. 

6.15. За власні кошти мешканець може добровільно провести поточний ремонт 

свого помешкання після отримання письмової згоди завідувача гуртожитку, 

однак витрачені на ремонт кошти йому не повертаються. При виселенні Студент 

(аспірант) зобов’язаний повернути Університету житлове приміщення в 

належному стані відповідно до умов Договору на проживання. 

 

VII. СТУДЕНТСЬКЕ МІСТЕЧКО УНІВЕРСИТЕТУ 
 

7.1. Студентське містечко є структурним підрозділом Університету, який 

створюється і ліквідується наказом ректора Університету. Перелік гуртожитків 

та інших об’єктів (підприємства громадського харчування, медичного і 

побутового обслуговування, спортивні споруди, виробничі приміщення та 

майстерні, необхідні для експлуатації і підтримки життєдіяльності), які 

відносяться до студмістечка, визначається Наказом ректора Університету. 

7.2. Студмістечко може мати власну печатку та емблему. Діяльність 
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студмістечка регламентується статутом Університету, цим Положенням та 

іншими актами чинного законодавства України. 

7.3. Цільове призначення студентського містечка полягає в забезпеченні 

житлових, побутових, культурних, спортивних та інших потреб Студентів, 

наданні їм медико-оздоровчих, культурно-побутових та інших послуг. 

7.4. Управління студентським містечком здійснюється дирекцією, склад якої 

визначається ректором Університету. Дирекція студентського містечка визначає 

основні напрямки економічного і соціального розвитку, керує усією діяльністю і 

організовує роботу студентського містечка, вирішує питання вдосконалення 

його структури. 

7.5. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю і експлуатацією 

студентського містечка, організація побуту Студентів, підтримання 

установленого порядку здійснюється директором студентського містечка, який 

несе за це персональну відповідальність. 

7.6. З метою забезпечення експлуатації і ремонту будинків та споруд 

студентського містечка, надання послуг Студентам створюються залежно від 

потреб необхідні підрозділи і служби. 

7.7. Функціональні обов’язки працівників студентського містечка 

визначаються його директором. 

7.8. Призначення на посаду і звільнення з посади працівників студентського 

містечка здійснюються наказом ректора Університету за поданням директора 

студентського містечка. 

7.9. Дирекція студентського містечка співпрацює з органами студентського 

самоврядування щодо вирішення житлово-побутових проблем мешканців, 

вдосконалення та розвитку гуртожитків та студмістечка, а також з питань 

навчально-виховної роботи, організації дозвілля та спорту, харчування, 

медичного обслуговування тощо. 

 

VIII.ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

8.1. Студентське самоврядування на рівні студентського містечка Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та студентського гуртожитку 

представлені Студентською радою студмістечка та Студентськими радами 

гуртожитків відповідно. 

8.2. У своїй діяльності керуються чинним законодавством України, Статутом 

Університету, Положенням про студентське самоврядування Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  


