
Д О Г О В І Р  № _ 

про проживання в гуртожитку 

 м. Черкаси "      "   ____________202 . 

Адміністрація і профком Черкаського державного бізнес-коледжу в особі заступника директора з виховної 

роботи Богуна М. М. і голови профкому Оліфіренко В.М. , які надалі називаються Коледж, з одного боку і студент 

групи та його батьки, які надалі називаються Студент, з іншого боку, уклали цей договір на поселення в гуртожитку 

Коледжу та дотримання вищезазначених вимог 

1. Предмет договору 

Коледж надає студенту _________________________________________________________________________  

(прізвище, ім'я по батькові) ліжко-місце в гуртожитку, 

необхідний інвентар, білизну, комунально-побутові послуги на період з 

" __  " ____________  20_ р. по " ___ " ______________  20_ р. студенту свою чергу

зобов'язується 

виконувати умови даного договору. 

2. Зобов'язання студента 

2.1. При поселенні до гуртожитку пройти медогляд у медпункті коледжу. 

2.2. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, пожежної безпеки:  

не проводити переробку і ремонт електроустаткування, не вмикати електроопалювальні прилади в житлових 

кімнатах; 

економно витрачати електроенергію, своєчасно виключати всі електроспоживачі; не створювати шум, не 

вмикати радіотелевізійну апаратуру на гучність, яка перевищує чутливість кімнати; 

не приносити і не вживати спиртні напої, не палити в приміщеннях гуртожитку. 

2.3. Дбайливо ставитися до державного майна. Утримувати в чистоті кімнату, коридори, побутові приміщення, 

територію гуртожитку, економно витрачати воду, закривати крани після користування водою. 

2.4. Виконувати розпорядження адміністрації, профкому, Ради самоврядування гуртожитку. 

2.5. Не переселятися самовільно в інші кімнати. 

2.6. Не зберігати та не користуватися вибухонебезпечними та хімічно-агресивними речовинами в кімнатах. 

2.7. Своєчасно здійснювати оплату за житло. Несвоєчасна оплата за житло стягується в судовому порядку. 

2.8. Без письмового дозволу адміністрації не заносити в кімнату будь-які електроприлади. При поселенні до 

гуртожитку внести передоплату за семестр.  

2.9. Перед закінченням навчання здійснити ремонт житлової кімнати. 

2.10. Після закінчення дії договору і навчального процесу в триденний термін з дня виходу відповідного наказу 

виселитися з гуртожитку, здавши Інвентар і ключі завідувачу гуртожитком. 

3. Відповідність сторін 

3.1. При порушенні умов даного договору, передбачених п.п. 2.1. - 2.10.. 

3.2.  При заподіянні матеріальних збитків студент зобов'язаний протягом 2-х тижнів компенсувати повністю їх 

вартість у відповідних цінах на момент компенсації збитків. 

3.3. У разі несвоєчасної оплати за додаткові послуги, використання заборонених електроприладів стягується 

штраф у 10-кратному розмірі вартості послуги, а заборонені електроприлади конфіскуються. 

3.4. Спірні питання даного договору між Коледжем і Студентом розглядаються в порядку встановленому діючим 

законодавством. Договір укладено в двох примірниках, один з яких зберігається в Коледжі, а інший передається на 

зберігання батькам студента. 

Договір вступає в силу з моменту підписання сторонами. 

Заступник директора з Батьки студента 

виховної роботи Студент 

 __________________  М. М. Богун 

Голова профспілкового комітету ЧДБК 
 
 
___________________  В.М. Оліфіренко 


