
 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ГУРТОЖИТКУ  

 

Вищого професійного училища №1 м.Рівне  
(назва закладу, № гуртожитку) 

 

Адреса гуртожитку вул.С.Бандери, 69д, м.Рівне 

Номер телефону (0362) 23-34-62 

Зав. гуртожитком (прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон): 

Земляна Наталія, (098) 738-67-04 

1. Під’їзні шляхи наявні; 

2. Територія 0,32 га; 

3. Наявність площадки, навісу для сміттєвих баків наявна; 

4. Загальна характеристика будівлі:  

- кількість поверхів 5;  

- кількість входів та виходів 1 та 3 запасні; 

- будівельні матеріали, з яких побудовано стіни, перекриття поверхів цегла, 

залізобетонні плити перекриття; 

- покрівля мембранне покриття, дах плоский; 

- покриття підлоги в житлових кімнатах, коридорах паркет, лінолеум; 

паркет, плитка керамічна; 

- розміщення кімнат (коридорне, блочне) блочне; 

 

№ Зміст 

Проектні 

потужності, 

санітарні норми 

Фактично 

5. Кількість житлових кімнат  116 

6. Площа, у розрахунку на одну 

людину, м. кв. 
6,0 м2 4,4 м2 

7 Вестибюль з гостинною та 

місцем сторожа гуртожитку 
1 1 (30,0 м2) 

8. Кімнати відпочинку 

 (кількість, площа) 
8 1 (30,0 м2) 

9. Кімнати для занять 

(кількість, площа) 
8 1 (30,0 м2) 

10. Кімнати для приготування їжі 

(кількість, площа) 
не передбачено 

пристосовано  

10 х 10,0 м2 

11. Ізолятор (кількість ліжок) 2 2 х 5 ліжок 

12. Кімната для очищення та 

прасування одягу (кількість) 7 7 

13. Кімната для прання та сушіння 

білизни (кількість)  
1 1 – 12,0 м2 
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14. Санітарно-гігієнічні 

приміщення (кількість): 

а) умивальники; 

б) туалети чоловічі; 

в) туалети жіночі; 

г) кімната гігієни жінки; 

д) душові з роздягалкою 

1 х 8 чол. 

1 х 12 чол. 

1 х 12 чол. 

1 х 50 чол. 

1 х 6 чол. 

 

27 

48  

16 

1 

1 

1 х 9 каб. 

15. Наявність приміщення для 

зберігання інвентарю для 

прибирання 

1 1 

16. Наявність обладнання 

інвентарю (кількість): 

 

 

 

а) твердий інвентар Ліжко І яр.– 400; 

 

Тумбочка – 400; 

Шафа – 140; 

Стілець – 400; 

Поличка – 400; 

Стіл – 140; 

Ліжко І яр.– 400; 

Ліжко ІІ яр. – 42; 

Тумбочка – 437; 

Шафа – 124; 

Стілець – 196; 

Поличка – 284; 

Стіл – 141 

б) м’який інвентар Подушки – 400; 

Одіяло – 400; 

Простині – 1600; 

 

Наволочки – 800; 

Рушник – 800; 

 

 

Матрац – 400; 

 

Подушки – 518; 

Одіяло – 553; 

Простині – 1926; 

Підодіяльник – 51; 

Наволочки – 1168; 

Рушники: 

ваф. – 472; 

махр. – 88; 

Матраци – 541; 

Покривала – 96 

Доріжка – 6х24 

2х12 

3х8  

в) холодильники 

г) кухонні плити електричні 

д) пральні машини 

е) телевізори 

є) дзеркала 

ж) водонагрівачі 

 11 шт. 

11 шт. 

4 шт. 

10 шт. 

25 шт. 

7 шт. 

17. Освітлення 

а) житлові кімнати 

б) побутові приміщення 

в) місця загального користування 

 
природне 

природне 

природне 

18. Забезпечення миючими та 

дезинфікуючими засобами  
 Забезпечення 

систематичне 

19. Кількість працюючих, які 

підлягають проф. оглядам 
 

14 чол. 

 



 

- матеріали облицювання стін туалетів та душових облицювальна 

плитка; 

- обробка стін приміщень водоемульсійні фарби; 

- стан інженерно-технічних комунікацій та систем захисту будівлі 

(система вентиляції), опалення, газопостачання, водопостачання, система 

очищення) задовільний; 

- система електрозахисту заземлення;  

- періодичність вивозу сміття згідно графіку 2 рази в тиждень; 

- засоби пожежогасіння (кількість вогнегасників, пожежних кранів, 

наявність автоматичної пожежної сигналізації, світлових покажчиків над 

евакуаційними виходами) 10 вогнегасників, 10 пожежних кранів; 

розроблений проект пожежної сигналізації, світлові покажчики 

знаходяться над евакуаційним виходами. 
 

 

Керівник навчального закладу _____________ Ігор СТРИЖЕУС  

 

Голова профкому __________________________Анатолій МАЗУРОК 

 

Сан. лікар (зав. мед. пунктом) _______________Оксана НАМЧУК  

 

Зав. гуртожитком __________________________ Наталія ЗЕМЛЯНА  
 

 

 

 



 

 

 

Аналіз 

стану та використання гуртожитку,  

який бере участь обласному огляді-конкурсі  

на кращий учнівський гуртожиток  

 

Вище професійне училище №1 м.Рівне  

вул. С.Бандери, 69д, м.Рівне, 33027 
(№ гуртожитку, назва ВНЗ (ПТНЗ), адреса) 

 

1. Загальна інформація щодо контингенту студентів та потужностей 

гуртожитку: 

- загальна проектна потужність гуртожитку 400; 

- кількість учнів, що фактично проживають у гуртожитку - 311; 

- вартість проживання у гуртожитку для студентів - безкоштовно; 

- кількість працівників гуртожитку - 14 ; 

- кількість студентів пільгових категорій, що проживають у гуртожитку 

(сироти, інваліди, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, діти учасників АТО)- 

21 сирота, 9 учнів з фізичними вадами, 7 учнів – діти учасників АТО; 

- кількість коштів, затрачених на утримання гуртожитку у 2019 році, 

всього 136,461 тис.грн.,  

з них: 

кошти міського бюджету – 54,43 тис.грн. ; 

інші джерела фінансування – 82,32 тис.грн.; 

кошти, що затрачені на придбання меблів - 42,86 тис.грн. ; 

кошти, що затрачені на придбання побутової техніки та електронної 

апаратури – 49,17 тис.грн. ; 

кошти, що затрачені на проведення капітальних ремонтів - ; 

кошти, що затрачені на проведення поточних ремонтів 44,43 тис.грн.  

 

2. Загальна характеристика гуртожитку: 

- система поселення в гуртожиток згідно поданих заяв, ордерів на поселення 

та наказу по училищу; 

- кількість викладачів, співробітників навчального закладу, що мешкають у 

гуртожитку - 17; 

- кількість сторонніх осіб, що мешкають у гуртожитку - 6; 

- використання приміщень в гуртожитку не за прямим призначенням (наявність 

орендарів) - -  

 

3. Матеріально-технічна база гуртожитку: 

- загальний стан гуртожитку, зовнішній вигляд, озеленення, освітлення 

територій стан задовільний, освітлюється прилегла територія; 

 - наявність пандуса для осіб з обмеженими фізичними можливостями (кнопки 

виклику чергового) наявний (відсутня);  

Аналіз стану та використання майна гуртожитку 
Вищого професійного училища №1 м. Рівне  

 



 

- наявність вестибюля, місця для чергового наявний; 

- наявність кімнати для занять, самопідготовки - наявна; 

- наявність кімнати для відпочинку - наявна; 

- наявність мережі “Інтернет” – наявна; 

- наявність бібліотеки - наявна; 

- наявність приміщення для занять спортом – тренажерна зала в цокольному 

приміщенні гуртожитку; 

- наявність приміщення для занять гуртків - наявне; 

- кімната завідуючого гуртожитком - наявна;  

- наявність ізолятора (забезпечення ізолятора ліками та окремим інвентарем) 

наявний (забезпечений); 

- наявність кімнати для прання з сушильнею - наявна; 

- наявність приміщень для зберігання особистих, господарських, постільних 

речей, спортивного інвентаря та інвентаря для прибирання - наявна; 

- наявність торгівельного та побутового пунктів у гуртожитку - - ; 

- матеріально-технічне оснащення кімнат для приготування їжі (вказати 

кількість кухонь, холодильників та кухонних плит, забезпечення кухонь гарячою 

проточною водою) 10 кухонь, 10 холодильників, 10 електроплит; гаряча 

проточна вода відсутня; 

- відповідність санітарно-гігієнічних приміщень санітарним нормам (кількість 

сантехнічних вузлів): 27 

- кількість умивальників у сантехнічних вузлах - 48; 

- кількість туалетів - 17 (34 унітази); 

- кількість душових - 1 душова х 9 кабін; 

- кількість кімнат особистої гігієни жінки - 1 . 

 

4. Утримання приміщень гуртожитку: 

- проведення поточних і капітальних ремонтів житлових кімнат і їх стан - 

задовільний; 

- стан приміщень загального користування - задовільний; 

- стан освітлення житлових кімнат, місць загального користування - 

задовільний; 

- дотримання температурного режиму - задовільно; 

- стан забезпечення гуртожитку прибиральним інвентарем (окремо для 

житлових кімнат та місць загального користування) задовільний; 

- стан дотримання санітарних норм - задовільний;; 

- стан утримання необхідного обладнання і забезпечення протипожежної і 

технічної безпеки - задовільний;; 

- наявність куточка з техніки безпеки - наявний. 

 

5. Виховна робота адміністрації, органів студентського самоврядування 

тощо: 

- наявність планів виховної роботи - наявні; 

- наявність планів роботи органів учнівського самоврядування - наявні; 

- ведення екрану санітарного стану кімнат наявний 



 

- оформлення інформаційних стендів - задовільне 

- робота гуртків та клубів за інтересами - задовільна; 

- робота щодо пропаганди здорового способу життя - задовільна; 

- проведення змагань на краще естетичне оформлення поверху, житлових 

кімнат проводиться. 

 

6. Робота адміністрації щодо створення належних умов у гуртожитку: 

- наявність паспорта - наявний; 

- дотримання положення про гуртожиток - дотримується; 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку - дотримується; 

- виконання графіків чергування викладачів, ведення журналу - виконуються; 

- ведення журналу відвідування та перевірки гуртожитку, техногенної безпеки 

та дій у надзвичайних ситуаціях - ведеться; 

- забезпечення охорони гуртожитку - відеоспостереження, вахтер; 

- ведення обліку майна та інвентарю, що закріплений за мешканцями 

гуртожитку проводиться; 

- фінансові витрати на проведення ремонтних робіт у гуртожитку за останні три 

роки (2017-2019 роки) – 93,6 тис.грн.; 

- фінансові витрати на придбання обладнання та інвентаря в гуртожиток за 

останні три роки (2017-2019 роки) – 472,95 тис.грн.; 

 

Проблемні питання: 

- заміна віконних блоків на металопластикові; 

- заміна внутрішніх систем комунікацій; 

- встановлення системи пожежної сигналізації 


