
Адреса гуртожитку: м.Рівне, вул. Відінська, 18
Номер телефону: 63-81-45
Зав. гуртожитком: Шекель Неля Іванівна

1. Під’їзні шляхи: 1
2. Територія: 0,1301 га
3. Площадки і навіс для сміттєвих баків: є
4. Загальна характеристика будівлі:
- кількість поверхів: 4;
- кількість входів та виходів: 3;
- будівельні матеріали, з яких побудовані стіни, перекриття поверхів:
цегла, з/б плита;
- покрівля : шатрова;
- покриття підлоги в житлових кімнатах, коридорах: дошка;

ПАСПОРТ гуртожитку № 1
Рівненського автотранспортного коледжу НУВГП

№ Зміст Проектні
потужності,

Фактично

санітарні
норми

7 Кількість житлових-кімнат 45 45
2 . Кількість місць, 135 135

3 них вільних 5
3. Площа, у розрахунку на одну 

людину, м. кв.
6 6

4, Вестибюль з гостинною та місцем 
сторожа гуртожитку

30,7 кв.м. 1

5. Кімната відпочинку 50,5 кв.м. 1
б. Кімната для занять 35,4 кв.м. 1
7. Кімната для приготування ’іжі 45,6 кв.м. 3
8. Ізолятор (кільк. ліжок) 17,4 кв.м. 1
9. Кімната для очищення та 3,4 кв.м. 2

прасування одягу
10. Кімната для прання та сушіння 

білизни
33,8кв.м. 1

11. Санітарно-гігієнічні приміщення: 
а) умивальники; 14,7 кв. м. 7
б) туалети чоловічі; 12,4 кв. м. 8
в) туалети жіночі; 6,2 кв.м. 4
г) кімната гігієни жінки; 6,1 кв.м 1
д) душові з роздягалкою 31,4 кв.м. 2
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12. Приміщення для зберігання 
інвентарю для прибирання

7,5 кв.м. 3

13. Наявність обладнання інвентарю:

а) твердий інвентар
б) м’який інвентар
в) холодильники
г) кухонні плити
д) пральні машини
е) телевізори 
є) дзеркала
ж) водонагрівачі

Норма на 1 
мешканця 

1 
1 
4 
6
3
4 
4 
4

1
1
4
6
3
4 
4 
4

14. Освітлення
а) житлові кімнати
б) побутові приміщення
в) місця загального користування

45
15

72

45
15

72
15. Наявність дезинфікуючих засобів Дезінфікуючий

засіб
«Доместос»

1 кг.

16. Кількість працюючих, які 
підлягають проф. оглядам

8 8

-  матеріали облицювання стін туалетів та душових: керамічна 
плитка;

-  обробка стін приміщень: водними, водоемульсійними та олійними 
сумішами;

-  стан інженерно-технічних комунікацій та систем захисту будівлі 
(система вентиляції), опалення, газопостачання, водопостачання, 
система очищення): належний;

-  система електроза.хисту: є;
-  періодичність вивозу сміття: 2 рази на тиждень;

- -  засоби пожежогасіння: 9 вогнегасників, 9 пожежних рукавів

Зав. гуртожитком Н.І. Шекель



ПАСПОРТ гуртожитку № 2
Рівненського автотранспортного коледжу НУВГП

Адреса гуртожитку: м.Рівне, вул. Відінська.35
Номер телефону: 63-74-34
Зав. гуртожитком: Мосійчук Анна Василівна
1. Під’їзні шляхи: І
2. Територія: 4,2339г
3. Площадки і навіс для сміттєвих баків: і
4. Загальна характеристика будівлі:
- кількість поверхів: 5;
- кількість входів та виходів: 3:
- будівельні матеріали, з яких побудовані стіни, перекриття 
поверхів:цегла, бетон:
- покрівля: руберойд:
- покриття підлоги в житлових кімнатах, коридорах: лінолеум, ДВП:
- розміщення кімнат(коридорне,блочне) блочне:

№ Зміст Проектні
потужності,

санітарні
норми

Фактично

1 . Кількість житлових кімнат 136 136

2. Кількість місць, 
з них вільних

334
19

3. Площа, у розрахунку на одну 
людину, м. кв. 6 6 ,78

4. Вестибюль з гостинною та місцем 
сторожа гуртожитку 1 45,6

5. Кімната відпочинку 1 20,6

б. Кімната для занять 2 99,7

7. Кімната для ириготування їжі 8 137,7

8. Ізолятор (кільк. ліжок) 2 4

9. Кімната для очищення та 
прасування одягу 1 15,4

10. Кімната для прання та сушіння 
білизни 3 60,0

11. Санітарно-гігієнічні приміщення: 
ф)умивальники;
б) туалети чоловічі;
в) туалети жіночі;
г) кімната гігієни жінки;
д) душові з роздя галкою

69
37

69
37
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12. Приміщення для зберігання 
інвентарю для прибирання 4 5,8

13. Наявність обладнання інвентарю:
а) твердий інвентар
б) м’який інвентар 1

1
в) холодильники 1 8
г) кухонні плити 16 16
д) пральні машини 2 2
е) телевізори 4 4

є) дзеркала 32
2

32
4

14. Освітлення
а) житлові кімнати 132

10
Ш 2 
10

б) побутові приміщення 109
їй

109
в) місця загального користування

15. Наявність дезинфікуючих засобів
16. Кількість працюючих, які

12 12підлягають проф. оглядам

- матеріали облицювання стін туалетів та душових: керамічна плитка;
- обробка стій приміщень: водними, водно-емульсійними та олійними 
сумішами:
- стан інженерно-технічних комунікацій та систем захисту будівлі 
(система вентиляції), опалення, газопостачання, водопостачання, 
система очищення): належний;
- система електрозахисту: є;
- періодичність вивозу сміття: 3 рази на тиждень;
- засоби пожежогасіння: 12-вогнегасників, 10-пожежних рукавів, 
10-світлових покажчиків над евакуаційними виходами.


