ПАСПОРТ
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Гуртожиток здано в експлуатацію
Технічний паспорт:
Загальна площа гуртожитку
Житлова площа гуртожитку
Характер розміщення житлових кімнат

в 1982 році
№76107,
9-ти поверховий гуртожиток
6 414,9 м2
2 813 м2
секційний
коридорний
у 91 житлових кімнатах

В гуртожитку учні проживають
в тому числі:
- 45 кімнати по 17,5 м2 кожна
для проживання 265 чол.
2
- 46 кімнати по 10,5 м кожна
для проживання 139 чол.
Гуртожиток розрахований по проекту
на 480 ліжкомісць
В гуртожитку проживає:
523 мешканців
в тому числі учнів
404 чол.
з них:
- дівчат
398 чол.
- працівників профтехосвіти
82 чол.
- працівників з інших організацій
37 чол.
В гуртожитку є такі навчальні приміщення:
- навчальні кабінети
- шт.
загальна площа - м2
- лабораторії
- шт.
загальна площа - м2
Склад підсобних приміщень культурно-побутового призначення:
Вестибюль з місцем для чергового по
1 шт.
площа 92,4 м2
гуртожитку
Кімната для занять (самопідготовки)
8 шт.
площа 98,6 м2
Кімната для відпочинку
8 шт.
площа 270,4 м2
Кімната завідуючого гуртожитком
1 шт.
площа 12 м2
Кімната для вихователів
6 шт.
площа 72 м2
Побутова кімната
8 шт.
площа 87,8 м2
Кімната самоврядування
1 шт.
площа 72 м2
Приміщення для прання білизни з сушильним
1 шт.
площа 86,9 м2
відділенням
Спортивна кімната (тренажерний зал)
1 шт.
площа 28 м2
2
1 шт.
Кімната для роботи гуртків
площа 12 м
2
8 шт.
Кімната для приготування їжі
площа 124,4 м
2
1 шт.
Ізолятор
площа 17 м
Санітарно-гігієнічні приміщення:
46 шт. площа 94,4 м2
- умивальник
46 шт. площа 47,6 м2
- туалет
2
1 шт.
- кімната особистої гігієни жінки
площа 3,2 м
2
2 шт.
- душова
площа 117 м

Директор
Вик. Васьковець Н.Ф.
24-01-00

М.Й. Назарук

ПАСПОРТ
гуртожитку ДПТНЗ «Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну»
1.

Гуртожиток здано в

експлуатацію в 1982 році.
2. Технічний паспорт: №76107, 9-ти поверховий гуртожиток.
3.
Загальна площа гуртожитку
6 414,9 кв.м.
4.
Житлова площа гуртожитку
2 813 кв.м.
5. Характер розміщення житлових кімнат секційний коридорний.
6.
В гуртожитку учні проживають
у 91 житлових кімнатах.
в тому числі:
45 кімнат по 17,5 кв.м. кожна
для проживання 265 чол.
46 кімнат по 10,5 кв.м. кожна
для проживання 139 чол.
7.
Гуртожиток розрахований по
проекту на 480 ліжкомісць.
8.
В гуртожитку проживає 523
мешканців в тому числі
учнів 404 чол. з них дівчат 398
чол.
працівників профтехосвіти 82
чол.
працівників з інших організацій
37 чол.
9.
В гуртожитку є такі навчальні
приміщення:
навчальні кабінети - шт.,
загальна площа - кв.м.
лабораторії - шт., загальна
площа - кв.м.
10.Склад підсобних приміщень культурно-побутового призначення:
10.1. Вестибюль з місцем для чергового по гуртожитку 1 шт., площа 92,4
кв.м.
10.2. Кімната для занять (самопідготовки) 8 шт., площа 98,6 кв.м.
10.3 Кімната для відпочинку 8 шт., площа 270,4 кв.м.
10.4. Кімната завідуючого гуртожитком 1 шт., площа 12 кв.м.
10.5. Кімната для вихователів 6 шт., площа 72 кв.м.
10.6. Побутова кімната 8 шт., площа 87,8 кв.м.
10.7. Кімната самоврядування 1 шт., площа 72 кв.м.
10.8. Приміщення для прання білизни з сушильним відділенням 1 шт.
площа 86,9 кв.м.
10.9. Спортивна кімната (тренажерний зал) 1 шт., площа 28 кв.м.
10.10. Кімната для роботи гуртків 1 шт., площа 12 кв.м.

10.11. Кімната для приготування їжі 8 шт., площа 124,4 кв.м.
10.12. Ізолятор 1 шт. площа 17 м2
10.13. Санітарно-гігієнічні приміщення:
умивальник 46 шт. площа 94,4
кв.м.
туалет 46 шт. площа 47,6 кв.м.
кімната особистої гігієни жінки
2
1 шт., площа 3,2 м
душова 2 шт., площа 117 кв.м.
Директор
Вик. Васьковець Н.Ф.
24-01-00

М.Й. Назарук

