
ПАСПОРТ  ГУРТОЖИТКУ  

Костопільського будівельно-технологічного коледжу НУВГП 

 

Адреса гуртожитку  -  м. Костопіль, Рівненська обл., вул. Грушевського, 2; 

Номер телефону - (03657) 2-21-58; 

Комендант гуртожитку   - Ступницька Тетяна Анатоліївна 

1. Під’їзні шляхи  - в’їзд є; 

2. Територія – 0,3 га; 

3. Наявність площадки, навісу для сміттєвих баків – 2 контейнери загального 

користування; 

4. Загальна характеристика  будівлі: 

- кількість  поверхів - 5;  

- кількість входів та  виходів - 2;  

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

цегляні, перекриття  із залізобетонних плит ; 

- покрівля - покриття руберойдом ; 

- покриття  підлоги в житлових кімнатах, коридорах - дерев’яне; 

- розміщення кімнат (коридорне, блочне) – блочне; 

№ 

з/п 
Зміст 

Проектні  потужності, 

санітарні  норми 
Фактично 

5. Кількість житлових кімнат  35 

6. 
Площа, у розрахунку на  одну 

людину, м. кв. 
6 м2 Менше 6 м2 

7. 
Вестибюль з гостинною  та місцем  

сторожа  гуртожитку 

 1 

30 м² 

8. 
Кімнати відпочинку (кількість, 

площа) 

 2 

60 м² 

9. 
Кімнати для занять 

(кількість, площа) 

 4 

120 м² 

10. 
Кімнати для приготування їжі 

(кількість, площа) 

 5 

48,5 м² 
11. Ізолятор (кількість ліжок)  1 / 2 ліжка 

12. 
Кімната для очищення  та прасування 

одягу  (кількість) 

 
1 

13. 
Кімната для прання  та сушіння  

білизни (кількість)  

 1 для прання 

1 для сушіння 

14. 

Санітарно-гігієнічні  приміщення 

(кількість): 

а) умивальники; 

б) туалети чоловічі; 

в) туалети  жіночі; 

г) кімната гігієни жінки; 

д) душові з  роздягалкою. 

 

 

1 на 5 чол. 

1 унітаз на 12 чол. 

1 унітаз на 8 чол. 

- 

1 сітка на 12 чол. 

 

 

18 

16 

2 

- 

2 душові  

(6 душових сіток) 

15. 

Наявність приміщення  для  

зберігання  інвентарю  для 

прибирання 

 

5 



16. 

Наявність  обладнання інвентарю 

(кількість): 

а) твердий  інвентар 

б) м’який інвентар 

в) холодильники 

г) кухонні  плити 

д) пральні  машини 

 

е) телевізори 

є) дзеркала 

 

 

 

3 компл.  на 1 чол. 

1 на 8 чол. 

1 комф. на 5 чол. 

1 на 100 чол. 

 

 

Є в наявності 

Є в наявності 

10 

холодильників 

9 електроплит 

1 машина-

автомат 

3 телевізори 

10 дзеркал 

17. 

Освітлення 

а) житлові кімнати 

б) побутові  приміщення 

в) місця загального користування 

 
 

Відповідає 

нормам 

18. 
Забезпечення миючими  та   

дезинфікуючими  засобами  

 
забезпечено 

19. Кількість  працюючих  11 

 

- матеріали облицювання стін  туалетів  та душових – керамічна плитка; 

- обробка стін приміщень – штукатурна, пофарбована; 

- стан  інженерно-технічних  комунікацій та систем захисту  будівлі 

(система вентиляції), опалення,  газопостачання, водопостачання, 

система  очищення) - задовільний ; 

- система  електрозахисту - автоматична; 

- періодичність  вивозу  сміття – згідно договору; 

- засоби  пожежогасіння (кількість вогнегасників, пожежних  кранів) – 

6 вогнегасників,  3 пожежні рукави. 

 


