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Протягом двох місяців у гурто

житках Харківського національного тех
нічного університету сільського госпо
дарства ім. Петра Василенка посилено 
проходили ремонтно-відновлювальні 
роботи. На балансі ВНЗ їх нараховуєть
ся чотири і в кожному створено ком
фортні умови для життя і навчання.

Цьогорічний ремонт гуртожитків 
було проведено на суму понад 250 тис. 
грн. Для забезпечення максимальної 
об'єктивності, до ремонтних робіт були 
залучені не тільки профільні фахівці з 
електрики, сантехніки, слабкострумо
вих систем, пожежної безпеки, сис
теми контролю доступу, а й представ
ники студентського самоврядування. 
Це співробітництво виявилося досить 
плідним, бо б о н о  допомогло згуртува
ти мешканців. Студенти висловили низ
ку досить суттєвих зауважень та пропо
зицій, які були враховані.

У вс х гуртожитках було пошпак
льовано, побілено та пофарбовано 
водоемульсійною фарбою всі стіни та 
сходини, Як зазначив директор студ
містечка Денис Петренко, особливу 
увагу приділили гуртожитку №1 (пр. 
Ювілейний, 48\1), щодо усунення на
слідків пожежі у кімнаті на п'ятому по
версі, яка сталася на початку червня м і
сяця. Приємним нововведенням стала 
розробка та втілення у життя куточку- 
відпочинку, який студенти зробили для 
себе у гуртожитку №4.

Кажучи узагальнено, то за 
останні роки всі чотири гуртожитки за
знали значних змін у кращу сторону. 
Було зроблено ремонт у більшості жит
лових кімнат, місць загального корис
тування, а також заміну старих вікон на 
сучасні та ін.

Університет сільського господар
ства ім. Петра Василенка постійно дбає 
про поліпшення соціально-побутових 
умов для студентів, викладачів та спів
робітників, У гуртожитках загальною 
площею понад 10 000 кв. м проживає 
близько 1500 студентів. ВНЗ прагне за
безпечити місцем проживання кожно
го, хто цього потребує. Заселення здій
снюється на підставі наказу ректора. 
Обов'язковою умовою є - укладення 
договору і оплата проживання згідно 
з наказом про вартість проживання в 
гуртожитку.

Студентство - найяскравіший 
час, який запам'ятовується на все жит
тя. Крім активної діяльності в універси-

теті, студенти мають можливість само 
розвиватися та весело проводити час у 
стінах гуртожитку. Однією з цікавих сто
рін життя в гуртожитку є конкурс-«Кра
ща кімната». Тут оцінюється чистота і 
затишок приміщення, наявність кімнат
них квітів і місць для занять Похваль
но, що з кожним роком претендентів 
на перемогу стає все більше. Також 
приємним фактом є те, що в конкурсі 
беруть участь не тільки дівчата, але і 
юнаки. А це значить, що трохи фантазії, 
праці та наполегливості - обов'язково 
допоможуть створити свою атмосферу 
в кімнаті.

Студмістечко.


