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на проживання в гуртожитку №_____________ кімната №_______________________________________
Обов’язки сторін:
1.Згідно з даною угодою ЛНУ імені Тараса Шевченка зобов’язаний:
1.1. Видати ордер на поселення і прописати в гуртожитку на час навчання згідно з діючим законодавством України.
1.2. Створити необхідні житлово-побутові умови для проживання в гуртожитку.
1.3. Укомплектувати гуртожиток меблями, обладнанням та іншим інвентарем відповідно до діючих Типових норм.
1.4. Своєчасно проводити поточний і капітальний ремонт гуртожитку, інвентарю й іншого обладнання.
1.5. Укомплектувати штат гуртожитку обслуговуючим персоналом.
1.6. Організувати охорону гуртожитку.
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2. Обов’язки мешканця гуртожитку:
2.1. Дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку.
2.2. Підтримувати чистоту, порядок у кімнаті, на секції, місцях загального користування.
2.3. Брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням.
2.4. Економно витрачати електроенергію, газ, воду.
2.5. Своєчасно вносити плату за користування гуртожитком.
2.6. Нести матеріальну відповідальність за матеріальні цінності, які знаходяться в кімнаті, на секції даного гуртожитку.
2.7. Зареєструвати у завідуючого гуртожитком електропобутові прилади (телевізор, холодильник, комп’ютер,
магнітофон тощо), що встановлені в кімнаті.
2.8. У випадку одержання академічної відпустки, при відрахуванні з університету або переведенні на заочне відділення
студент повинен виселитися з гуртожитку в п’ятиденний термін після підписання відповідного наказу.
2.9. Проводити ремонт житла та підсобних приміщень щорічно (випускникам до 1.06).
2.10. Студенти, які проживають у гуртожитку, повинні відпрацювати 10 (десять) годин протягом року на благоустрій
гуртожитку.
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3. Відповідальність сторін:
3.1. За невиконання п.п. 1.1. – 1.6. угоди співробітники університету несуть дисциплінарну відповідальність згідно із
законом.
3.2. За порушення п.п. 2.1. – 2.8. угоди на мешканця гуртожитку накладаються стягнення згідно з “Правилами внутрішнього
розпорядку в студентських гуртожитках ЛНУ імені Тараса Шевченка”.
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4. Строк дії угоди:
4.1. Угода вступає в силу з моменту підписання і діє весь час проживання в гуртожитку.
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5. Особливі умови угоди:
5.1. Мешканець, який наніс шкоду матеріальним цінностям гуртожитку, відшкодовує суму збитків університету
протягом місяця після складання акту адміністрацією гуртожитку. У разі відмови мешканця гуртожитку відшкодувати суму
збитків університет має право стягнути відповідну суму в судовому порядку з покладенням судових витрат на мешканця
гуртожитку.
5.2. Дана угода укладена в двох примірниках, один з яких знаходиться у завідуючого гуртожитком, а другий – у
мешканця гуртожитку.
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