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Talyplaryň umumy ýaşaýyş 
jaýyňyň içeri Terip-düzgüni 
1. UMUMY   ÝAGDAÝLAR
1. Talyplaryň umumy ýaşaýyş 

jaýynyň içeri tertip-düzgüni bilim bölümi 
<<Baranowiçi döwlet uniwersiteti>> 
tarapyndan ýaşaýjynyň iş tertibini, hukugyny 
we borçlaryny, dürli sylaglanmalar, hem-de 
düzgün-tertibi bozany üçin berilýän temmi 
kesgitlenilýär.

2. Umumy ýaşaýyş jaýyna ýerleşýän 
adam ýaşaýyş jaýynyň müdirine indiki 
resmi kagyzlary: ýaşaýanlygy hakynda 
kepilnama, pasport, saglyk kepilnama, 2 
surat 3*4 görnüşundäki, sosial pasport, 
ýerleşmek üçin gönikdirme, bilim bölüminiň 
döwlet ýaşaýyş fondy bilen umumy ýaşaýyş 
jaýynda ýaşamak hakyndaky baglaşylan 
şertnamasyny görkezmäne borçly.

3. Umumy ýaşaýyş jaýyna ýerleşýän 
ýangyn howpsyzlygy hakyndaky 
düzgün bilen tanyşmaly, elektrik we gaz 
enjamlarynyň tehniki howpsuzlygyny 
berjaý etmeli, talyplar umumy ýaşaýyş 
jaýynyň içeri-tertip düzgünini öwrenmeli, 
registrasiýa düzetmegiň tertibi weumumy 
ýaşaýyş jaýyny boşatmakhakynda 
instruktaž žurnalyna gol çekmeli. Instruktaž 
umumy ýaşaýyş jaýynyň müdiri tarapyndan 
alnyp barylýar.

4. Belarusiýa respublikasynyň içeri 
işler Ministerstwasy tarapyndan döredilen 

registrasiýa üçin görkezme umumy ýaşaýyş 
jaýyna ýerleşdirilýän adam tarapyndan 
amala aşyrylýar we oňada özi jogapçilikli.
Ýaşaýyş ýerinden registrasiýa tölegi belli 
bir yzygiderlikde döredilýär.

5. Umumy ýaşaýyş jaýyna ýerleşýän 
adama ýaşajak ýeri görkezilýär,gerekli 
inwentar,ýatmak üçin zerur esbaplar,ýaşaýyş 
jaýyna goýberiliş bileti gol çekdirilip 
berilýär.

6. Umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşamak 
hakyndaky bilim bölüminiň döwlet ýaşaýyş 
fondy bilen baglaşylan şertnamasy gyssagly 
bozulmagy Belarusiýa respublikasynyň 
kanun çykaryjylar tarapyndan amala 
aşyrylýar.

2. GOÝBERILIŞ ULGAMY.
7. Umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşaýanlar 

üçin girelgäniň açyk wagty 6.00-dan 
23.30 çenli. Uniwersitetiň komissiýasynyň 
başlygyna talyplaryň durmuş-ýaşaýyş 
meselesi boýunça talybyň ýazuw görnüşinde 
ýazylan ýüzlenmesinmesinden soň başga 
göýbereliş kadasy düzülmegi mümkin.

8. Umumy ýaşaýyş jaýyny keseki 
adamlar 09.00-dan 21.00-a çenli we 22.00-a 
çenli boşatmana borçly.

9. Keseki adamlar (talybyň ene-
atasyndan,ekleýjisinden başgalar)umumy 
ýaşaýyş jaýynyň müdüriniň (ýada onuň 
orunbasarynyň)razyçylygyndansoň (ýada 
umumy ýaşaýyş jaýynyň terbiýeçisiniň)
ýaşaýyş jaýyna goýberilýär we bu 
maglumatlar ýörite žurnala bellik edilýär.

10. Ekzamen sessiýasy wagtynda umumy 
ýaşaýyş jaýyna girmek diňe uniwersitetiň 
talyplaryna rugsat berilýär.

11. Dynç alyş döwründe keseki adamlara 
umumy ýaşaýyş jaýyna girmek gadagan.

12. Umumy ýaşaýyş jaýyndaky 
ýaşaýjylar umumy ýaşaýyş jaýyna 
girenlerinde nobatça göýberiliş biledini 
görkezmäge borçly,daşyndan gelýän 
myhmanlar pasport,ýaşaýynlygy baradaky 
kepilnama, ýa-da başga dokumentlar – 
sürüjilik hakyndaky kepilnama, harby bilet, 
talyplyk biledy, işleýänligi hakyndaky 
kepilnama, napagalyk baradaky kepilnama 

we daşyndan gelýän myhmanlaryň ýörite 
kitapçasynda bellenilmeli.

13. Özünde şahsyýet anyklaýjy 
dokument bolmadyk adam şeýle hem 
serhoş, neşekeşlik ýagdaýyndaky adam 
umumy ýaşaýyş jaýyna göýberilmeýär.

14. Eger-de ýaşaýjy myhman çagyrsa, 
onda ol myhmany nobatçynyň oturýan 
ýerinde (wahtada) garşy almaga we 
nobatçyda görberiliş biledyny goýmaga 
borçly.

15. Keseki adamlar umumy ýaşaýyş 
jaýyndan çykanda bellik kitapçasynda 
onuň giden wagty we närazylyk bolan 
ýagdaýynda bellik edilýär.

16. Ýanyna myhman çagyran ýaşaýjy, 
onuň umumy ýaşaýyş jaýyndan öz 
wagtynda gitmegine, şeýle hem myhmanyň 
içeri tertip-düzgünlerini berjaý etmekligine 
jogapkärçilik çekýär.

3. UMUMY ÝAŞAÝYŞ JAÝYNDA 
ÝAŞAÝANLARYŇ HUKUKLARY WE 
BORÇLARY.

17. Umumy ýaşaýyş jaýynda 
ýaşaýanyň hukuklary:

*ýaşaýyş ýeri, medeni-ýaşaýyş 
ýerini, enjamlary, umumy ýaşaýyş 
jaýynyň inwentaryny we goşmaça tölegli 
hyzmatlardan peýdalanyp bilýär;

*sandan çykan enjamlarynyň 
çalyşmagyny, mebeli, başga hojalyk 
zerurlyklary we medeni-ýaşaýyş 
enjamlaryny (şu ýagdaýlardan başga, 
haçanda olar ýaşaýjynyň günäsi bilen 
sandan çykan ýagdaýynda) şeýle 
hem medeni-durmuş hyzmatlarynyň 
kemçilikleriniň öňüni alynmagyny öz 
wagtynda talap edip bilýär;

*umumy ýaşaýyş jaýynyň işlerini alyp 
baryjylaryň toparyny saýlamak we şol 
toparyň düzümine girmek;

*sosialno-durmuş şertlerini 
gowulandyrmak boýunça çärelere 
gatnaşmak, terbiýeçilik işini we boş 
wagtyny düzmek, ýaşaýyş otagyny we 
umumy ýaşaýyş jaýynyň beýleki ýerlerini 
bezemek, düzetmek;
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*umumy ýaşaýyş jaýynda 
ýaşaýjylaryň durmuşyna 
degişli ähli meselelerini 
çözmäge we maslahatlaşmaga 
gatnaşmak;

*köpçülikleýin işleri, 
umumy ýaşaýyş jaýynyň 
işlerini gowulandyrmak 
hakyndaky täze pikirleri, 
ýaşaýjylaryň boş wagtlaryny 
kesgitlemegi, maddy ýagdaýy 
ösdürmegi we berkitmegi 
umumy ýaşaýyş jaýynyň 
işlerini alyp baryjylaryň 
toparyna girizmek we olary 
durmuşa geçirmek;

*goş saklanýan kameranyň 
hyzmatlaryndan peýdalanmak 
(goş saklanýan kamera alynmadyk 
zatlaryň abatçylygyna umumy ýaşaýyş 
jaýynyň işgärleri jogapkärçilik çekmeýär);

18. Umumy ýaşaýyş jaýynda 
ýaşaýanlar borçly:

*umumy ýaşaýyş jaýynyň tertip-
düzgünini ýerine ýetirmek;

*kanuna görä ýaşaýan ýerinde hasaba 
alynmaly;

*bellenilen wagtynda medisina 
gözegçiliginden geçmeli we umumy 
ýaşaýyş jaýynyň müdiirine bu barada habar 
bermeli;

*ýaşaýan ýeriňi ulanýanlygyň üçin we 
umumy ýaşaýyş jaýynyň kanun tarapyndan 
ykrar edilen beýleki hyzmatlaryna hem öz 
wagtynda töleg geçmek;

*ýangyn howpsyzlygynyň düzgünini 
we tehniki howpsyzlygynyň gaz, elektrik 
we beýleki enjamlaryň sandan çykan 
wagtynda düzgünlerini ýerine ýetirmeklik, 
maşk zallarynda bedenterbiýe bilen wagty 
ilkinji lukmançylyk kömegi bilen üpjün 
etmek;

*çykgynsyz ýagdaýlarda halas bolujy 
ýollary we öz etjek hereketleriňi bilmek;

*ýaşaýyş jaýyny, medeni-durmuş 
ýerlerini, hojalyk enjamlaryny we 
inwentaryny niýetlenilişine gorä ulanmak;

*umumy ýaşaýyş jaýynyň otaglaryny, 
enjamlaryny, inwentaryny aýawly 
saklamak;

*umumy ýaşaýyş jaýynyň otaglarynyň 
arassaçylygyny saklamak, wahtada 
nobatçylyk grafigini ýerine ýetirmek;

*arassaçylyk gigiýena düzgünlerine we 
normalaryna gözegçilik etmek;

*umumy kabul edilen özüňi alyp baryş 
narmalaryny ýerine ýetirmek;

*suwy, togy we ýylylyk energiýasyny 
köp möçberde sarp etmeli däl;

*umumy ýaşaýyş jaýynda 23.00-dan soň 
rahatlygy saklamak;

*umumy ýaşaýyş jaýyny boşadanyňda 
otagyň içindäki zatlary müdire (ýa-da 
onuň orunbasaryna) tabşyrmaly, ulanylan 
otagyňy we beýleki ýerlerini, arassaçylyga 
we tertibe getirmeli. Kanuna görä eger 
otagda ýerleşen enjamlary (zatlary) sandan 
çykarylan ýagdaýda ýa-da tabşyrylmadyk 
ýagdaýynda onuň öwezini dolmaly;

*elektrik çyrasyny öz maddy 
serişdeleriňe almaly. Elektrik çyrasyny 
oturtmak işini umumy ýaşaýyş jaýynyň 
ýörite adamy ýerine ýetirýär;

19. Umumy ýaşaýyş jaýynda 
ýaşaýanlara gadagan:

*uniwersitete degişli bolan zatlary 
zaýalamak ýa-da olary öz niýetlenilişine 
görä ulanmazlyk, arassaçylygy we tertip-
düzgüni bozmaklyk;

*özbaşdak otagyň içini üýtgetmek;
*özbaşdak bir otagdan beýleki otaga 

geçmeklik, mebelleri gaýtadan düzmeklik;
*umumy ýaşaýyş jaýyna degişli bolan 

otagyň zatlaryny özbaşdak başga bir otaga 
geçirmek;

*otagyň diwarlaryna, umumy ulanylýan 
ýerlerine ýüzlenmeleri, kalendarlary we 
ş.m dakmak,haýsydyr bir suratlar, ýazgylar 
goýmak;

*otagyň içini ýylatmak üçin we nahar 
taýýarlamak üçin gyzdyryjy enjamlar 
getirmek, saklamak, ulanmak;

*umumy ýaşaýyş jaýynyň içinde çilim 
çekmek, düde (kolýan), elektron çilimlerini  
uniwersitetyň teritoriýasynda we teritoriýa 
degişli ýerlerde saklamak, getirmek, 
ulanmak;

*neşe serişdelerini, düzüminde alkogol 
saklaýan içgileri, piwo we ş.m. ulanmak, 

saklamak, getirmek, içmek, 
ýaýratmak;

* u n i w e r s i t e t y ň 
teritoriýasynda, umumy 
ýaşaýyş jaýyna içgili, neşe 
serişdelerini ulanylan 
ýagdaýynda gelmek, 
ýerleşmek;

*23.00-dan soň şol otagyň 
adamlarynyň razyçylygy 
bolmadyk ýagdaýynda gaty 
sesli aýdym-saz diňlemek 
talyplaryň durmuş-ýaşaýyş 
soraglaryna görä müdirine 
düşündiriş ýazylmadyk 
ýagdaýynda 22.00-dan soň 
umumy ýaşaýyş jaýynda 
keseki adamyň galmagy;

*umumy ýaşaýyş jaýynda pişikleri, 
gükükleri we başga haýwanlary saklamak;

20. Umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşaýan 
talyplaryň administrasiýasy we organy 
tarapyndan zähmet işine çekilýär (aýda 
2 sagat) zähmet goragçylygyň düzgünleri 
ýerine ýetirilmeli.

4. SYLAGLAR WE TEMMI
21. Umumy ýaşaýyş jaýynyň ähli işlerine 

işjeň gatnaşmak we ýaşaýjylaryň boş 
wagtlaryny düzmek indiki sylaglanmalar 
gowşurylýar:

*minnetdarlyk haty;
*hormat haty;
*talyp hakyny ýokarlandyrmak, maddy 

kömek;
*talyplaryň ene-atalaryna minnetdarlyk 

hatyny göýbermek;
*gymmat sowgat bilen sylaglanmak;
22. Ýaşaýjylar içki tertip-düzgünleri 

bozan ýagdaýlaryndaindiki temmiler 
berilýär:

*duýduryş;
*käýinç;
*maddy zyýanlaryň öwezini dolmak;
*umumy ýaşaýyş jaýyndan çykarylmak;
*umumy ýaşaýyş jaýyna myhmanlaryň 

gelmegini gadagan etmek;
*uniwersitetdan çykarylmak;
23.  Özini alyp-baryjy organlaryň çözgüdi, 

umumy ýaşaýyş jaýynyň administrasiýasy, 
talyplaryň durmuş-ýaşaýyş soraglaryna 
görä uniwersitetyň komissiýasynyň 
düzümine girýänler, ýaşlaryň terbiýeçilik 
işi bilen meşgullanýan işgärleriniň berýän 
maglumatlarynyň esasynda, sylaglanmalar 
we temmiler rektoryň buýrugy bilen ykrar 
edilýär. 
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    HORMANLY TALYPLAR!  
    Eger sizde talyplaryň durmuş 
      ýaşaýyş guramaçylygy bilen   
     baglanşyklysoraglaryňyz, 
    teklipleriňiz, närazyçylyklaryňyz ýüze 

    çykan ýagdaýynda:

Tatýana Romanowna
ÝAKUBOWIÇ,

okuw işi boýunça  prorektor,
tel. (80163) 45-75-45,
otag 25 (rektoradyň  

ýerleşýän ýeri)

Pawel Iwanowiç 
POPKO,

ýaşlar bilen terwiýeçilik
işini ýöredýän bölüminiň

ýolbaşçysy,
tel. (80163) 45-79-84,

otag 103 (administratiw zaly № 2)

Oksana Walerýewna
ÝASKEWIÇ,

uniwersitet talyplarynyň prowsoýuz
guramasynyň orunbasary, 

tel. (80163) 45-78-60
otag №1 (rektoratyň ýerleşýän ýeri)
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Natalýa 
Alekseýewna

BOLOTOWA, гmumy 
ýaşaýyş jaýynyň müdiri, 

tel. (80163) 45-83-56

Ýelena 
Yrýewna
Wolynes
terwiýeçi

tel. (80163) 45-83-56

Uborewiça 18, koçesindäki umumy ýaşaýyş jaýy

Olga Semýonowna
GORBAÇ, 

umumy ýaşaýyş  
jaýynyň müdiri,

tel. (80163) 45-78-58

Anna 
Wladimirowna
 MALYŞKO,

terwiýeçi,
tel. (80163) 45-78-58

Uborewiça 20, köçesiniň umumy ýaşaýyş jaýy

Aleksandr 
Aleksandrowiç KOWŞ, 

umumy ýaşaýyş 
 jaýynyň müdiri,

tel. (80163) 45-56-65

Marina 
Mihaýlowna
BURENKO,

terwiýeçi,
tel. (80163) 45-56-65

Uborewiça 22, köçesiniň umumy ýaşaýyş jaýy

Lýudmila 
Markowna

ŽIWOGLÝADOWA,
terwiýeçi,

tel. (80163) 45-83-56

Inna Sergeýewna
BULYGA,

tel. (80163) 45-79-84,
otag 110 (administratiw 

zaly № 2)

Swetlana Nikolaýew-
na ATOWKO,

tel. (80163) 45-79-84,
Otag 14(Uborewiça 18, 
köçesiniň ýaşaýyş jaýy)

Durmuşy terwiýeçileri

Ýewgeniýa Wýaçesla-
wowna MIHNOWIÇ,
tel. (80163) 45-79-84,

5-nji gat ( Uborewiça 22, 
köçesiniň Umumy  

ýaşaýyş jaýy)

Alla Aleksandrow-
na SAMUŞEWA,

tel. (80163) 45-79-84,
2-nji gat (Uborewiça 18, 

köçesiniň umumy  
ýaşaýyş jaýy)

Psihologiýa terwiýeçileri
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Eýelenen ýaşaýyş jaýynyň 
şertnamasyny howlukmaç ýagdaýynda 

bozmaklyk düzgüni

1. Umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşaýan talyplar eýelän ýaşaýyş jaýlarynyň şertnamasyny 
howlukmaç ýagdaýynda bozmaga haky bar.

2. Talyp eýelän ýaşaýyş jaýynyň  şertnamasy howlukmaç ýagdaýynda 
bozmaklyk islese, talyplaryň durmuş-ýaşaýyş soraglary boýunça komissiýasynyň 
orunbasaryna ýüz tutmaly.(110, 2-nji bölüm (korpus)).Ýaşaýyş jaýynyň 
şertnamasyny hökmany ýagdaýda özünde bolmaly.

3. Komissiýanyň orunbasary talyba düşündiriş ýazmak üçin blank berýär.

4. Egerde talyp ýetginjeklik ýaşyna ýetmedik bolsa,onda komissiýanyň 
orunbasary düşündiriş blankany talybyň ene-atasyna ýa-da ekleýjisine berýär. 
Ondan soňra talyp şol düşündirişini komissiýanyň orunbasaryna gaýtarýar.

5. Talybyň düşündirişi durmuş-ýaşaýyş soraglary boýunça komissiýanyň her 
aýyň 6-na we 20-ne (ýa-da birinji iş gününde) geçirilýän ýygnaklarda seredilýär. 
Komissiýanyň ýygnagynyň esasynda rektoryň buýrugy berilýär.

6. Komissiýanyň ýygnagynyň geçmegine 3 gün galanda talyp 
ýaşaýyş jaýynyň şertnamasynyň bozulmagyny talap etmäge 
hukugy bar.

Mysal üçin: Talyp ýaşaýyş 
jaýynyň şertnamasyny bozmak üçin 
komissiýa haýyşt bilen ýüzlenýär. 
Komissiýanyň ýygnagy 6-njy martda 
geçirilmegi gözöňüne tutulýar. Şoňa 
göräde ýüzlenme 5-nji martdan 
giç ýazylmaly däl, ýaşaýyş jaýynyň 
şertnamasyny bozmak hakyndaky 
haýyşt 9-njy martdan öň bolmaly 
däl. 10-njy martda komissiýa 
ýüz tutulanda ýaşaýyş jaýynyň 
şertnamasyny howlukmaç bozmak 
hakyndaky haýyşt 23-nji martdan ir 
bolmaly däl, talybyň ýüzlenmesine 
görä çözgüt komissiýanyň ýygnagy 
güni diňe 20-nji martda kabul 
ediler. Göýberiliş hatyny talyp 20-
nji martda alyp biler.

7. Haçanda komissiýa talybyň şertnamasyny bozan ýagdaýynda, şol günüň özünde 
komissiýanyň orunbasary talyba göýberiliş hatyny berýär.

8. Üns beriň! Göýberiliş hatynyň gol çekilen güni indiki jogapkär adam ondan 
öňki adamyň goly bolmasa gol çekip bilmeýär.

9. Üns beriň! Şertnamanyň bozulmagy iňsoňky gün töleginden giç bolup 
bilmeýär.

Ýaşlar bilen terbiýeçilik işini amala aşyrýan bölüm
Uniwersitetyň talyplarynyň prowsoýuz organizasiýasy

Sizi gyzyklandyrýan soraglaryň ählisini uniwersitetyň 
sahypasynda berip bilersiňiz

www.barsu.by-umumy ýaşaýyş jaýynyň forumy
bizem siziň ähli soraglaryňyza jogap bermäge çalyşarys
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Bellik

Uniwersitetdan we umumy 
ýaşaýyş jaýyndan çykarylan

talybyň şertnamasynyň bozulmagy
2. Uniwersitetdan we umumy ýaşaýyş 

jaýyndan çykarylan talyp umumy ýaşaýyş 
jaýynyň müdirine ýüz tutýar we oňa öz ýeke 
görnüşindäki göýberiliş hatyny görkezýär 
(dekanatda ýa-da kadr bölüminde berilýär):

1. Uniwersitetdan çykarylandygy baradaky buýrugyň çykmagyndan  
3 gün öňünden, haçanda talyp umumy ýaşaýyş jaýynyň müdirine şertnamanyň 
bozulmagyny haýyşt edende, uniwersitetdan we umumy ýaşaýyş jaýyndan 
çykarylan talybyň şertnamasy bozulýar.

  Surat 1- göýberiliş listynyň birlik görnüşi

7. Umumy ýaşaýyş jaýyna talybyň 
soňky gezek töleg geçen güni, ýaşaýyş 
jaýynyň şertnamasynyň bozulan güni 
hasap edilýär (talyp umumy ýaşaýyş 
jaýynda ýaşaýanlygy üçin, hatda 
ýaşamadyk bolsada, ýaşaýyş jaýynyň 
şertnamasyny bozmak hakyndaky 
müdüre ýüzlenmesine çenli töleýär).

6. Eger talyp uniwersitetdan we umumy ýaşaýyş jaýyndan çykarylan gününden 
3 gün geçensoň ýaşaýyş jaýynyň şertnamasyny bozmak islemese, uniwersitet 
talybyň ýaşaýan ýerine kaza ýüz tutmak barada ýa-da talyby zorluk bilen çykarmak 
barada hat göýberýär. Soňra talyp kaza arz edip bilýär.

3. Üns beriň! Umumy ýaşaýyş 
jaýynyň müdüriniň golundan soň, 
orunbasar göýberiliş hatyna gol 
çekýär.

5. Umumy ýaşaýyş jaýynyň müdirine, talybyň ýaşaýyş jaýynyň şertnamasyny bozmak 
hakynda ýüzlenende onuň göýberiliş hatyna degişli bellik edilýär «Ýaşaýyş jaýynyň 
şertnamasy bozulýar «____» dan____201__ý».

Kitaphana Dekanat Umumy ýaşaýyş jaýy
(müdir)

Buhgalteriýa otagy Sosial mugallym 1-nji toplumyň sekretary  
OO «BRSM»

Talyplaryň profkomynyň 
orunbasary Pasportist Kadr bölegi, talyplar toplumy

4. Üns beriň! Göýberiliş hatyna 
umumy ýaşaýyş jaýynyň müdüriniň 
gol çekmezindan öň, talyp pasportistyň 
ýanynda öz göýberiliş hatyna goluny 
çekmeli.

Ýaşlar bilen terbiýeçilik işini amala aşyrýan bölüm
Uniwersitetyň talyplarynyň prowsoýuz organizasiýasy

Sizi gyzyklandyrýan soraglaryň ählisini uniwersitetyň 
sahypasynda berip bilersiňiz

www.barsu.by-umumy ýaşaýyş jaýynyň forumy
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Dynç alyş döwründe uniwersitetyň 
umumy ýaşaýyş jaýynda

ýaşaýyş jaýynyň berlişiniň düzgüni
1. Başga şäherli talyp dynç alyş döwründe 

umumy ýaşaýyş jaýyna mätäç bolanda 
(praktika geçýän, walantýor toparynda 
işleýän, mugallymçylyk toparynda we 
beýleki ýagdaýlarda) talyplaryň durmuş-
ýaşaýyş soraglary boýunça komissiýasyna 
dynç alyş döwründe uniwersitetyň umumy 
ýaşaýyş jaýynda ýaşamak üçin haýyşt bilen 
ýüz tutmaga haky bar.

2. Talyp durmuş-ýaşaýyş 
soraglary boýunça komissiýasyna 
her ýyl 10-njy iýunyndan giç 
bolmadyk ýagdaýynda ýüz tutup 
bilýär.

3. Ähli berilen arzalar talyplaryň durmuş-
ýaşaýyş soraglary boýunça komissiýasynyň 
ýygnadynda 20-nji iýunyndan öň seredilýär. 
Komissiýanyň ýygnagynyň netijesinde 
dynç alyş döwründe uniwersitetiň umumy 
ýaşaýyş mjhhjkhjhkhjkjjaýyndak. Jaýynda 
ýaşaýyş jaýyny bermek barada rektoryň 
buýrugy çykarylýar.

7. Üns beriň! Umumy ýaşaýyş 
jaýynyň müdüri dynç döwründe 
talyplaryň durmuş-ýaşaýyş soraglary 
boýunça komissiýasynyň çözgüdi we 
rektoryň buýrugy bolmasa talybyň 
umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşamaga 
rugsat berip bilmeýär.

4. Üns beriň! Komissiýanyň sekretary 
talybyň uniwersitetiň umumy ýaşaýyş 
jaýynda ýaşaýyş jaýyny bermek barada 
arzasyny talybyň durmuş-ýaşaýyş soraglary 
boýunça komissiýasyna 10-njy iýunyndan 
soňra ,20-nji iýunyndan giç bolmadyk 
ýagdaýynda bermäge hukugy bar. Her ýyl 
DIŇE talybyň zähmet ukypsyzlygy barada 
hat berlen ýagdaýynda.

5. Komissiýanyň sekretary dynç 
alyş döwründe umumy ýaşaýyş jaýyna 
ýerleşmek barada rektoryň buýrugy 
çykandan soň berýär.

6. Dynç alyş döwründe uniwersitetiň 
umumy ýaşaýyş jaýyny tölemeklik 
uniwersitetiň umumy ýaşaýyş jaýynda 
ýaşamaklyk şertnamasy baglanylyşan 
gününden bozulýan gününe çenli dowam 
edýär.

8. Talybyň umumy ýaşaýyş jaýynda 
ýaşamak barada şertnamanyň möhleti 
gutarandan soň umumy ýaşaýyş jaýynyň 
müdüri talyplaryň durmuş-ýaşaýyş 
soraglary boýunça komissiýasyna habar 
berýän kagyzy tabşyrýar.

Перевод: Боссан ГАПБАРОВА,
  Лачин БАШИМОВА, 

студентки факультета
 славянских и германских языков


