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1 Жалпы ережс

1.1 Осы "К-И.Сэтбаев атындагы Казак улттык техникалык зерттеу
университет!" КЕАК (будан эр1 - КазУТЗУ немесе Университет) 
Жатакханаларында туру женшдеп Кагидалары (будан эр1 -  Кагидалар) 
жатакханага орналастыру, жатакханада туру, шно тэртш мэселелерш, 
Университеттщ Сэтбаев кошеск 22 «В» - №1, 2, 3, 4 жатакханалары, Теле би 
кошеск 124 - №5 жатакханасы, Ладыгин К0шес1, 34 - №6 жатакханасы,
Байтурсынов кошеск 147 «Б» - Жас галымдар уш (будан эр1 «кампус» немесе 
«кампустар» деп аталады). Алматы каласыныц мекенжайында орналаскан 
жатакханаларында туратын тулгалардыц кукыктары мен мшдеттерш реттейдг

1.2 Кампустарда бос орындар болтан жагдайда олар осы Кагидада жэне 
Университеттщ озге де !Iпк! кужаттарында белпленген тэртшпен Алматы 
каласында баспанасы жок кызметкерлерге туру уипн уакытша бершу! мумкш.

2 Нормативны С1лтемелер

- "Бшм туралы" 2007 жылгы 27 ш1лдедеп №319-111 Казахстан 
Республикасыньщ Зацы;

- КБ Денсаулык сактау министр1н!н, 2018 жылгы 26 казандагы № КР ДСМ- 
29 "0К1МШ1Л1К жэне тургын уй гимараттарына койылатын санигарлык 
ережелер мен санитарлык-эгшдемиологиялык талапгарды бек1ту туралы" 
буйрыгы;

- Ректордьщ 2021 жылгы 01 сэу1рдеп №120-0 буйрыгымен бектлген 
"К-И. Сэтбаев атындагы КазУТЗУ" КЕАК жатакханаларындагы орындарды 
болу туралы Кагидалары;

- 2019 жылгы 07 маусымдагы КазУТЗУ 715 "Бшм алушыларды 
академиялык колдау", КП-

3 Жатакханага орналастыру гэрт1б1

3.1 Бш1м алушыларга жатакханада туру уипн орын беру туралы шеипм/п 
"К-И.Сэтбаев атындагы КазУТЗУ" КЕАК жатакханаларында орын болу 
Кагидаларында белпленген тэртште арнайы курылган Конкурстык комиссия 
кабылдайды;

3.2 Б1Л1М алушыларды орналастыру-ректордын, немесе озге де уэкшегп 
лауазымды тулганыц буйрыгына / оюм!не сэйкес жузеге асырылады.

Бш1м алушылар электрондык хабарламаны немесе жатакханада туруга 
баскадай нысанында руксат алган сэттен бастап 3 кун 1ш!нде орналасуы ти1с;

3.3 Б1Л1М алушылар жатакханага орналасу кезшде келес1 кужаттарды 
тапсырады:

- Тарагггар кол койган жатакханада туру туралы шарт;

Баскарма терагасы -  ректордыц 2021 жылгы « рыгымен бек1Т1лд1
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- КдзУТЗУ Медициналык орталыгынан медициналык тексеруден жэне 
флюорографиядан откендт гуралы медициналык аныктама;

- вакцинация пасиорты / ПТР / вакцинациядан медициналык карсы 
керсетюштер1 туралы аныктама;

- жатакханада туру акысыныц телем1 туралы туб1ртек;
- жеке куэл1к коппрмес1 немесе толкужат коипрмес1 (шетел азаматтары 

ушш);
- жатакхана тургындарын уакытша т1ркеу упнн М§оу электрондык уюмет 

порталында (мобиль/ц азаматтар базасы) телефон ном!р1 мшдегп турде 
Т1ркелу1 кажет;

- фотосурет (3x4) 4 дана;
3.4 К,ызметкерлерд1 кампуска орналастыру (осы кагидалардыц 1.2- 

тармагы) Ректор немесе озге де уэкшетп лауазымды тулга кол койган отшш 
непзшде жузеге асырылады.

3.5 К,ызметкерлерд1 жатакханага орналастыру кез1нде келес1 кужаттар 
©тюзшедн

- туруга арналган уй-жайды уакытша пайдалануга беру туралы уэкшегг1 
лауазымды тулга кол койган от1Н1ш;

- Тараптар кол койган жатакханада (кампуста) туру туралы шарт;
- Медициналык тексеруден жэне флюорографиядан откещцп туралы 

медициналык аныктама;
- жатакханага орналаскан кызметкерлер мен отбасы мушелер1 уинн 

вакцинация паспорты / вакцинациядан / ГГГР-дан медициналык аныктама (18 
жаска толмаган балалар упнн);

- кампуста туру акысы туралы туб1ртек;
- барлык коныстанушылардыц жеке куэл1ктер1н!н квипрмелер! (шетел 

азаматтары упнн - паспорттардыц коннрмелер1, балалар уш1н туу туралы 
куэлжтердщ кош1рмелер1);

- жатакханага орналаскан кызметкер/цц жэне оныц отбасы мушелерпнц 
менннк кукыгында Алматы каласында жылжымайтын мулк1н1ц болмауы 
туралы аныктама.

3.6 Жатакханада турганы уш1н толем КазУТЗУ-дыц 1ШК1 кужаттарында 
жэне туру туралы шартта белпленген молшерде жэне тэртшпен жузеге 
асырылады.

Толем жатакханага коныстангаи куннен бастап жатакханадан шыгарылган 
кунге дей1н есептелед1. К,азУТЗУ-га байланысты емес себептер бойынша 
жатакханада уакытша гурмаган жагдайда, тургын жатакханада турганы уипн 
акы телеуден босатылмайды.

3.7. Университет бйнм алушылар мен кызметкерлерге жатакханада туру 
кукыгын беруден бас тартады, егер оларга катысты бурын жатакханадан 
шыгару тур1нде тэрт1пт1к жаза колданылса немесе жатакханада туру 
кагидаларын, шлю тэрпп ережелерш бузганы упнн тэртштж жаза колданылган 
жагдайда.

Баскарма терагасы - ректордын 2021 жылгы фцйрыгымен бекШлд!
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3.8 Барлык конысганатын тулгалар осы Кагидалармен танысуга жэне 
белгшенген тэртште кау1пс1зд1к техникасы бойынша тшст1 нускаулыктан 
етуге мшдеттк Осы Кагидалар жэне жатакханаларда (кампустарда) туру 
мэселелерш реттейтш озге де шло кужаттар жатакхана гимаратыньщ жалпыга 
К0лжет1мд1 жершде жэне/немесе КазУТЗУ сайтында орналастырылады.

3.9 Тургынлар кшттердщ коппрмелерш жасап, косалкы кшттер 
жиынтыгын вахтага етюзу! керек.

ЗЛО Жазгы кезецде (15 маусымнан 15 тамызга дешн) жоспарлы жондеу 
жумыстарын журпзу уппн бшм алушылар жатакханалардагы орындарын 
босатуга мшдеттк

Келес1 оку жылыиа жатакханадан орын беру туралы шеш1м "К-И. Сэтбаев 
атындагы К,азУгГЗУ" КНАК жатакханаларынан орын болу туралы 
Кагидаларында белпленген тэрт1пке сэйкес кабылданады.

4 Жатакханадан шыгару тэрт1б1

4.1 Жатакханадан (кампустан) шыгару жузеге асырылады:
- тургынньщ калауы бойынша;
- оку жылы аякталганда жэне КазУТЗУ-дан шыгарган кезде (61л1м 

алушылар уш1н);
- ТИ1СТ1 тэрт1пт1к жаза шарасын колдану кез1нде;
- жатакханада жатакхана ушш толем бойынша 1 айдан артык берешек 

болтан жагдайда;
- гуру туралы шарттын колданылу мерз!м1 аякталганнан немесе едбек 

шарты токтатылганнан кей1н (кызметкерлер унпн);
- дэлелс1з себептермен жэне/немесе жатакхана эк1мш1л!пне ескертус1з 

жатакханада 1 аптадан артык турмаган жагдайда;
- жатакханада туру туралы шартта кезделген езге де жагдайларда (жондеу, 

кайта жацарту жург1зу, орт каушшздт саласындагы уэк1летт! органдардьщ 
нускамаларын орындау кажеттБпг! жэнет.б.).

4.2 Студентт1к жатакханалар кызмет11пн (будан эр! - СЖК,) басшылыгы 
жатакханада туратын бипм алушылар туралы акпаратты Т1ркеу кенсес1не, 
кызметкерлер туралы - К,ызметкерлерд1 баскару департамент1не усынады.

гПркеу кецсес1 жэне Кызметкерлерд1 баскару департамент! жатакханада 
(кампуста) туратын кызметкерлер мен бшм алушылардьщ окудан шыгарылуы 
жэне ецбек катынастарынын, токтатылуы туралы СЖК,-ке уактылы 
хабарлайды.

4.3 Жатакханада гуру К,агидаларын ек1 рет бузган 61Л1М алушы 
жатакханадан шыгарылып, Университетте окуды аяктаганга дейш 
жатакханада гуру кукыгынан айырылады.

4.4 Жатакхана тургыны оку жылы аякталганнан кей1н (15 маусымнан 
кеш1кт1рмей), сондай-ак КазУТЗУ-дан шыгару, жатакханадан шыгару, енбек 
шаргын немесе жатакханада гуру шартын токгату туралы буйрык шыккан

Е>аскарма терагасы -  ректордыц 2021 жылгы < ымен бек1Т1лд|
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куннен бастап кушчзбелж 10 (он) кун шпнде косымша жазбаша хабарламасыз 
турып жаткан уй-жайды босатуга мшдеттк

4.5 Жатакханадан шыгару кезшде тургын болмен! жэне жеке пайдалануга 
алынган мул1кт1 таза жэне жарамды турде жатакхана бастыгына тапсыруга, 
туру толем1 бойынша карызды отеуге мшдеттк

4.6 Оку процес1 кезшде оз калауымен жатакханадан шыккан жагдайда, 
тургын жатакханадан шыгу туралы отшнп жазуга мшдеттк

5 1шк! тэртштемес!

5.1 Жатакхана (кампус) тургындары туру Кдгидалары мен 1шю тэртшт1 
сактауга, жатакхана кызметкерлер1 мен тургындарына курметпен карауга, 
газалык пен тэртшт! сактауга мшдеттк

5.2 Бшм алушылар мен кызметкерлер оздер! туратыи болмелерд1ц тшс'п 
санитарлык жагдайын камтамасыз ету1 тшс.

Уй-жайлардыц антисанитарлык жай-куЙ1 аныкталган жагдайда СЖК, 
тексеруиплер1 ескерту жариялайды, ал кешннен тэрт1пт1к жазалау шараларын 
колдану туралы усыныс беред1.

5.3 Жатакханада К,азУгГЗУ тургындары мен кызметкерлер! уннн бакылау- 
отк1зу режим1 орнатылады.

Жатакханада туратындар байланыссыз карточка бойынша немесе 
жатакхананыц № корсет1лген руксазтама бойынша юредк Корсет1лген 
кужаттар уакытша болмаган жагдайда, 61л1м алушыларга руксат беру жеке 
басын куэландыратын кужатты корсеткен кезде бек1Т1лген т1з1мдер бойынша 
жузеге асырылады.

Гимаратка, сондай-ак жатакхана аумагына к1рген кезде тургындар 
вахгерге ашык турде руксат кагазын корсетуге мшдеттк

5.4 Жатакханага 61л1м алушыларга сагат 23.00 - ге дей1н, кызметкерлерге 
сагат 01.00-ге дей!и к1руге руксат етшедк

5.5 Жатакханада туратын кызметкерлерге конактарын к1рг1зуге, сондай-ак 
туратын студенттерге, магистранттар мен доктораштарга кун сайын сагат 
08.00-ден 23.00-ге дей1н (карантин кезецшен баска) келуш1лерге руксат 
ет1лед1.

5.6 Карантинд1к шаралар колданылган кезенде сырттан келушшер 
жатакхана аумагына жэне гимараттарына Ж1бер1лмейдк

5.7 Келуш1лер юрген кезде жеке куэл1г1н корсетуге жэне т!ркеу журналыыа 
т1ркелу1̂ е м1ндетт1. Т1ркеуд1 Шугыл кызмет корсету орталыгыньщ (будан эр1 
-  ШК.КО) кызметкер1 жузеге асырады.

5.8 Жатакхана тургындары келген конактарды карсы алуга жэне шыгарып 
салуга М1ндетт1. Егер келупплер келген кезде тургын гимараттын, 1нпнде 
болмаса, тургын келгенге деЙ1н келупн гимаратка ж1бер1лмейд1.

5.9 Келуш1лерд1ц жатакханадан уактылы кету1 жэне олардьщ 1ШК1 тэртш 
ережелер1н сактау жауапкершит1п келуш1лер1 келген тургындарга жуктелед!.

Баскарма терагасы -  рскторлыц 2021 жылгы 0 $  Х»^й9~^йрыгымен бек1Т1лд1
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5.10 Мае куйдеп келуиплерге жатакхана аумагына юруге гыйым 
салынады.

5.11 Студенток жатакханалардын эрб!р кабагында жатакханада туру 
Кагидаларыныц сакталуын кадагалауга, тур гы н дар дан жатакхананын, мулкше 
укыпты карауды талап етуге, ас уй бойынша кезекшшк кестесшщ 
орындалуын бакылауга, секциялар мен жалпы пайдалану орындарында 
тазалык пен тэртшт1 сактауга мшдето студенток Кецес мушелершщ арасынан 
жауапты адамдар тагайындалады.

Тургындар белпленген кезекшшк кестелер! мен жауапты адамдардын 
талаптарын сактауга мшдето.

5.12 Тургындар, жатакхана эюмшшпнен кол койьпт алган жеке жэне 
ортак пайдаланудагы мул1к ушш дербес материалдык жауапкерш1л1кте 
болады.

5.13 Жатакхана тургындарынын, арасында турмысты жэне бос уакытты 
уйымдастыру упйн студенток Кенес сайланады. Жатакхананын мэдени- 
букаралык, спорзтык жэне баска да ю-шаралары студентт1к Кецес эз1рлейтш 
жэне ССО басшылыгымен кел1сшген жоспарга сэйкес отк1зшед1.

5.14 Жатакханада туру тэрт1б1н1н сакталуын камтамасыз ету, уй-жайлар 
мен коммуникация куралдарынын жай-куй1н тексеру, бегде адамдарды 
аныктау максатында жатакхана бастыгы, ШК,КО кезекш1 кызметкер1 
жэне/немесе озге уэк1летт1 кызметкер жатакхананын уй-жайлары мен 
белмелер1не тексеру журпзуге кукылы.

Тексеру тургындардыц катысуымен жург1з1лед1. Университетон мулк1не 
зиян келт!ру, жатакханада туру ережелер1н бузу жэне т.б. факт1лер1 
аныкталган жагдайда, тексеру жург1зет1н тулга ТИ1СТ1 фактшерД1 жазбаша 
т1ркейд1 жэне акт1н1 СЖК басшылыгыныц карауына усынады.

5.15 Дератизация жэне дезинсекция журпзу кез1нде, сондай-ак апатты 
жою/алдын алу максатында жуйелер мен жабдыктарды жедел жендеу немесе 
тексеру кажет болтан жагдайда жатакхана кызметкерлер1 тургындар болмаган 
кезде, комиссия курамында (кем1нде 3 адам) ти1ст1 акт жасай отырып, болмеге 
юруге кукылы.

5.16 Ерекше жагдайларда (ТЖ, орт, авариялык жагдайлар, террорист1к 
кауш жэне т.б.) ШКДО жэне СЖК кызмегкерлер1 жатакханада туратындардыц 
болуына/болмауына карамастан тэул1кт1ц кез келген уакытында 
жатакханалардын барлык уй-жайларына к1руге кукылы.

5.17 Жатакханалардагы орынды утымды пайдалану максатында, сондай- 
ак жабдыкты жондеу, ауыстыру кажет болтан жагдайда, СЖК басшылыгы 
тургындарды баска белмелерге/жатакханаларга кепнруге кукылы.

5.18 Жатакхана эшмншйп тургындардыц жеке заттарынын 
сакталуына жауап бермейд!.

5.19 Жатакхананын ппк1 аймагына автокод 1ктерд1 к1рпзуге жэне оларды 
коюга узшдькесшд! тыйым салынады. Кыска уакыгта арнайы техниканыц 
(коммуналдык, апаттык кызмет, жедел жэрдем жэне т.б.) к1ру1не жол бергпедг
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6 Тургындардыц кукыкргары мен мшдеттер!

6.1 Жатакхана (кампус) тургындары келеа кукыктарга ие:
т жатакхана эюмншппнен жуйе мен жабдыктардын, дурыс жумыс ютеуш 

галап ету, жарамсыз болып калган жиЬазды, мул1к пен баска да дуниелерд1 оз 
уакытында жондеуге жэне ауыстыруга;

- Студенттж Кецеске, жатакхана мен Университет басшылыгына 
турмыстык жагдайларды жаксарту, бос уакьггты уйымдастыру жзне 
жатакханада (кампуста) гуруга катысты баска да мэселелер бойынша 
усыныстар енпзуге;

- Студентик Кецес мушелер1н сайлау жзне онын, курамына сайлануга 
кукылы (студенттер уш!н);

6.2 Жатакхана (кампус) тургындары:
- К,Р зацнамасыньщ, жатакханада туру Кдгидасынын, талаптарын, 

жатакхана (кампус) эюмншппнщ ек1мдер1 мен нускауларын катай сактауга;
- орт каутс1здпл ережелер1н, жатакханада орнатылган электр куралдарын 

пайдалану жоншдеп нускаулыктарды сактауга;
- жатакхана мул кию (уй-жайга, жабдыкка, жиЬазга, курал-сайманга, 

жатакхана аумагындагы жасыл желектерге жэне т. б.) укыпты карауга 
м1ндетт1;

- уй-жайда жэне жатакхана аймагында тазалыкты сактауга жэне таза 
устауга;

- жатакхана аймагын жинастыру, абаттандыру жэне когалдандыру 
шараларына катысуга;

- жатакханада электр куатын, суды унемд1 жумсауга;
- жатакхана кызметкерлер1 мен баска да тургындармен карым-катынаста 

эдептш1к жэне адамгерш1Л1к нормаларын сактауга, айналасындагылардьщ 
кукыктары мен мудделерш курметтеуге, дорек1л1к танытиауга;

- жатакханада жагымды психологиялык климатты сактауга;
- университеттщ есеп шотына жатакханада туру акысын уактылы телеуге;
- жагакханага орналасу кез1нде жатакханага уакытша т1ркелу уш1н СЖК, 

Кызметкер1не кажетт1 кужаттарды усынуга;
- жатакханага белгтленген орналасу жэне жатакханадан шыгару тэрт1б1н 

сактауга мшдеттт
6.3 Жатакхана (кампус) тургындары:
- ок ататын, суык, жаракаттайтын жэне газды каруды, ок-дзр1лерд1, тез 

тутанатын, кау1пт1 жарылыс, улы заттарды, сондай-ак ©з сипаттамалары 
бойынша жатакханада туратындардьщ денсаулыгы мен ©м1р1не жэне 
К,азУТЗУ мулк1не елеул1 зиян келт1ру1 мумк1н озге де заггар мен 
материалдарды алып журуге, сактауга, колдануга (пайдалануга);

- гимаратта жэне жатакхана аумагында темек1 шегуге, спиртт1к 
пшмджтердк ес1ртк1 затгарын колдануга, жатакханага алкогольд1к, ес1рткш1к, 
гоксикологиялык масайган куйде келуге; жатакханада алкогольдж жэне
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ес1ртк1 заттарды, сондай-ак К,Р зацнамасымен тыйым салынган езге де 
заттарды жатакханага юрпзуге жэне сактауга;

- оз бетшше баска болмеге кошуге;
- . уй-жайларды кел1с1мс13 жондеу жэне/немесе кайта жоспарлау 

жумыстарын, электр сымдарын, электр жабдыктарын, газ плиталарын жэне 
коммуникация жуйелерш руксатсыз кайта жасауга жэне жондеуге;

- жатакхананьщ жиЬазын, курал-саймаидарын жэне езге де б!р мулкш 
белмеден екннш болмеге ауыстыруга, оларды жатакханадан шыгаруга, 
жатакхананыц мулюне езгеше турде зиян келззруге;

- белмеде турмайтын бегде адамдарга белменщ кштш беруге;
- болмелерде электр кыздыргыш аспаптарды пайдалануга;
- 23.00 сагаттан кеЙ1н тыныштыкты бузу га;
- баска белмеде сагат 23.00-ден кей1н калуга;
- бегде адамдарды тунде кондыруга;
- жатакхана жайына уй жануарлары мен кустарды к!рг1зуге жэне устауга;
- жатакхана басшылыгын ескертус1з жатакханада уш куннен артык 

болмауга тыйым салынады.

7 Тургындардыц жауапкерипл1п

7.1 Тургындар жатакхана мулкш булд1р!п немесе кургканда, мулжке 
тольщ мелшерде зиян келт1ргенде, залал орнын толык келем1нде материалдык 
шыгынды етеуге м1ндетт1.

7.2 Жатакханада туру Кагидасын бузгандыгы уш1н, тургындарга 
келесщей тэрт1пт1к жазалау шаралары колданылуы мумкш: ескерту, сег1с, 
катан сепс, жатакханадан шыгару.

Тэрт1пт1к жазалары бар бннм алушыларга Университет келес1 оку 
жылында жатакханадан орын беруден бас тартуга кукылы.

7.3 Туру ережелер1н бузганы уш1н жатакханадан (кампустан) шыгарылган 
тулга жатакханага (кампуска) кайта коныстану мумклндшнен айырылады.

Нускаулыкпен таныстым:

(колы) (колтанбанын толык жазылуы ) (куш)

(колы) (колтацбаныц толык жазылуы ) (куш)

(колы) (колтанбанын толык жазылуы ) (куш)

(колы) (колтанбанын толык жазылуы) (куш)

(колы) (колтанбанын толык жазылуы ) (куш)

(колы) (колтанбанын толык жазылуы ) (куш)

(колы) (колтанбанын толык жазылуы ) (куш)
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