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”_____”_________________________ 20___р.           Додаток до договору №__________________ 
 

АКТ 
прийняття – передачі житлової кімнати №_________ та блоку на час проживання в студентському гуртожитку 

 
 Що склали зав. гуртожитком №______  ____________________________________________________________________________________, 
 та мешканець _______________________________________________________________________________________________________________ . 
 
№ 
з/п 

Назва обладнання Тип 
обладнання 

Кількість, 
шт. 

Рік вводу в 
експлуатацію 

Інвентарний 
номер 

Стан, в якому 
прийнято в 
експлуатацію 

Стан, в якому 
здано після 
експлуатації 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Меблі 

І Стінка студентська для відпочинку та одягу        
1 Ліжко        
2 Ліжко двоярусне на м/к        
3 Шафа двохстворчата        
4 Шафа трьохстворчата        
5 Шафа індивідуальна металева для одягу        
6 Антресолі        
7 Полиця для книг        
8 Тумбочка        
ІІ Стіл обідній на м/к з трьома шухлядами        
9 Стіл обідній        
ІІІ Стіл двотумбовий для занять на м/к        
10 Стіл письмовий        
ІV Тумба для взуття        
V Буфет для посуду        
VІ Стілець на м/к        
11 Стілець        
12 Шафа металева для посуду        

         
         

Обладнання кімнати 
1 Світильник підвісний в комплекті        
 а) Лампа 60 Вт        
 б) Розсіювач скляний         

2 Вимикач         
3 Розетка подвійна         
4 Розетка  телевізійна        
5 Розетка комп'ютерна         
6 Сповіщувач (динамік) пожежний        
7 Датчик пожежний тепловий потолочний        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 Металопластикове вікно в комплекті:         

 а) Стеклопакет        
 б) Ручка        
 в) Поворотний механізм відкривання вікна        
 г) Поворотно відкидний механізм 

відкривання вікна 
       

9 Кран кульовий d=20 мм (на радіаторі) з 
барашком 

       

10 Карниз  в комплекті:        
 а) гачки для штор        

11 Двері фільончасті в кімнату в комплекті:        
  а) Замок         

 б) Ручка        
 в) Ключі        
 г) Брилок для ключів        
 д) Відбійник        
 є) Рамка для списку мешканців        

12 Електролічильник        
13 Вентиляційна решітка        

         
         

Обладнання тамбуру 
14 Щит електричний        
 а) Електролічильник        
 в) Реле диференційне (на розетки)        
 г) Однофазний вимикач (на освітлення)        
15 Шафа секційна металева для продуктів №        

 а) Ключі        
16 Вимикач подвійний         
17 Вимикач         
18 Світильник в комплекті        

 а) Лампа 60 Вт        
 б) Розсіювач скляний         

19 Датчик пожежний тепловий потолочний        
20 Двері фільончасті в блок        

 а) Замок        
 б) Ручка        
 в) Ключі        
 г) Брилок для ключів        
 г) Рамка для списку мешканців блоку        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Обладнання ванної кімнати 

21 Світильник в комплекті         
 а) Лампа 60 Вт        
 б) Розсіювач скляний         

22 Ванна стальна 1200х700 мм в комплекті:        
 а) Сифон         

23 Змішувач настінний в комплекті:        
 а) ручки        

 б) гусак металевий        
 в) розсіювач        

24 Кронштейн металевий для шторки в 
комплекті 

       

 а) Шторка         
 б) кільця        

25 Умивальник в комплекті:        
 а) П’єдестал        
 б) Сифон        

26 Змішувач настінний в комплекті:        
 а) ручки        

27 Дзеркало 500х300 мм        
28 Полиця для дзеркала металева 300х100 мм        
29 Мильниця металева 200х100 мм        
30 Крючок для рушника металевий дворіжковий        
31 Рушникосушарка (змійовик)         
32 Трап d = 50 мм в комплекті:        

 а) решітка        
 б) відстійник        

33 Вентиляційна решітка пластикова (200х300 
мм) 

       

34 Двері фільончасті в ванну кімнату в 
комплекті:  

       

 а) Ручка         
 б) Защіпка        
         
         

Обладнання туалетної кімнати 
35 Світильник в комплекті         

 а) Лампа 60 Вт        
 б) Розсіювач скляний         

36 Унітаз в комплекті        
 а) Бачок з змивним механізмом        
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 б) Кришка        
 в) Кран кульовий d=15 мм з барашком        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
37 Щітка (йорж) з підставкою для чистки 

унітазу  
       

38 Тримач туалетного паперу (металевий)        
39 Лічильник холодної води        

 а) Фільтр        
 в) Кран кульовий d=15 мм з барашком        

40 Лічильник гарячої води        
 а) Фільтр        
 в) Кран кульовий d=15 мм з барашком        

41 Двері фільончасті в туалетну кімнату в 
комплекті: 

       

 а) Ручка        
 б) Защіпка        
         
         

 
 

Завідувач        Мешканець________________________________ 
гуртожитку________________________________        (підпис, дата, П.І.П.) 
 (підпис, дата, П.І.П.) 
 
Ст. інспектор  
по поселенню_______________________________                Майстер ____________________________                  Бухгалтер____________________________ 
 (підпис, дата, П.І.П.)                                                (підпис, дата, П.І.П.)                                                            (підпис, дата, П.І.П.) 

 
 

Порядок заповнення акту 
1. Даний перелік обладнання та меблів заповнюється завідувачем гуртожитку в присутності мешканця, ст. інспектора по поселенню, майстра, бухгалтера студмістечка, 

інших членів комісії безпосередньо в блоці та кімнаті згідно наявності обладнання та меблів. 
2. В разі відсутності обладнання чи меблів вказаних у переліку завідувач в колонці №9 ставить позначку «відсутня». 
3. При заповненні розділу меблі в колонці №6 вказується інвентарний номер. 
4. При наявності в блоці лічильників води та електроенергії завідувач заповнює в колонці №6 номер лічильника, а в колонці №9 – його початкові покази. 
5. Колонки №7 та №8 заповнюються в %співвідношенні за наступною шкалою: 

 100% - нове обладнання; 
 80% - в експлуатації до 4 років; 
 50% - в експлуатації 4 – 8 років; 
 20% - в експлуатації понад 8 років. 

У випадках пошкодження університетського майна з вини мешканця комісія складає акт матеріального збитку. 


