
Umumy ýaşaýyş jaýyna ýerleşseňiz:

1-nji basgançak. Umumy ýaşaýyş jaýynaýerleşiş.

1. 1 ýyllyk ätiýaçlandyryş polisini almaly.

2. Resminamalaryňyzyň (pasport, ähli wiza, migrasiýa kartasy) göçürmelerini getirmeli.

3. 218-nji otaga (ADU-nyň esasy binasy, 2-nji gat) umumy ýaşaýyş jaýyna göçmek üçin ýüz tutmaly.

4. 114-nji otaga (ADU-nyň esasy binasy, 1-nji gat) daşary ýurtly talyplar bilen işlemek üçin bölüme ýüz
tutmaly we kepilnamany, resminamalaryňyzyň göçürmelerini, öňki ýaşaýan ýeriňizdäki hasaba duruş
hatynynyň asyl nusgasyny bermeli.

5. Baş administratora (1-nji umumy ýaşaýyş jaýy, 10-njy otag) kepilnama gol çekdirmeli.

6. 228-nji otaga (ADU-nyň esasy binasy, 2-nji gat) töleg hyzmatlary bölümine ýüz tutmaly we ýaşaýyş
jaýlary üçin şertnama baglanyşmaly, umumy ýaşaýyş jaýy üçin töleg kwitansiýalaryny almaly.

7. Umumy ýaşaýyş jaýynyň tölegini 1 günüň dowamynda tölemeli we order, töleg üçin kwitansiýalar
bilen umumy ýaşaýyş jaýyna gelmeli.

2-nji basgançak. Umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşamak.

1. Umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşaýanlar borçlanýar:

- ýaşaýyş şertlerini we içerki düzgünleri berk berjaý etmek;

- umumy ýaşaýyş jaýyna we öý goşlaryna gowy gözegçilik etmek;

- umumy ýaşaýyş jaýynda asudalygy, arassaçylygy we tertibi berjaý etmek;

- umumy ýaşaýyş jaýynyň işgärleriniň haýyşy boýunça umumy ýaşaýyş jaýynyň geçiş kartyny
görkezmek;

- hasaba durulan umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşamak.

     
2. Umumy ýaşaýyş jaýynda gadaganlar:

- bir otagdan beýlekisine rugsatsyz göçmek;

- umumy ýaşaýyş jaýyndan rugsatsyz çykmak;

- mebel goşlaryny (mebel, öý goşlaryny) bir otagdan beýlekisine esassyz geçirmek, umumy ýaşaýyş
jaýyndan çykarmak;

- rugsatsyz abatlamak;

- goşmaça mebelleri, öý enjamlaryny rugsatsyz oturtmak;

- adaty ýaşaýyş şertlerini bozup, 22.00-dan 06.00-a çenli ses we goh-galmagal döretmek;

- umumy ýaşaýyş jaýynda temmäki, elektron çilimler (weýp, aýkos, bug generatorlary), suw çilimi
we beýleki enjamlary ulanmak;

- keseki adamlary umumy ýaşaýyş jaýyna girizmek we (ýa-da) bir gijelik ýanyňda saklamak;

- geçiş kartyňy rugsatsyz başga adamlara geçirmek;

- serhoş halda umumy ýaşaýyş jaýynda peýda bolmak, alkogolly içgileri, piwo we ş.m., neşe
serişdelerini içmek,ulanmak we saklamak;

- partlaýjy, himiki taýdan zyýanly maddalary, ot açýan ýaraglary, bihuş ediji, ýaralaýjy, demir,

sowuk ýaraglary we ş.m., şeýle hem olara meňzeýän zatlary saklamak, götermek we ulanmak;

- ýaşaýyş jaýynda açyk ot çeşmelerini ulanmak;

- öý haýwanlaryny ýaşaýyş jaýynda saklamak;

- goşmaça gapy gulplaryny oturtmak ýa-da ýaşaýyş otaglarynda gulplary üýtgetmek ýa-da umumy
ýaşaýyş jaýynyň administrasiýasynyň rugsady bolmazdan çalyşmak.



3-nji basgançak. Bir umumy ýaşaýyş jaýyndan beýlekisine göçmek.

1. Başga bir umumy ýaşaýyş jaýyna göçülen halatynda, ýaşaýjy 1 iş gününiň dowamynda
umumy ýaşaýyş jaýyndaky otagyny boşatmaly we başga bir umumy ýaşaýyş jaýyna göçmeli.

2. Umumy ýaşaýyş jaýynda bir otag boşadylanda, ýaşaýjy 1 iş gününiň dowamynda orderini
tabşyrmaly: 
- 218-nji otaga, 114-nji otaga (daşary ýurtly talyplar bilen işlemek bölümine);

- 228-nji otaga (töleg hyzmatlary bölümine);

- ýaşaýjynyň okaýan fakultetiniň dekanlygyna. 
Gol çekilen buýruk göçýän umumy ýaşaýyş jaýynyň müdirine berilýär.

4-nji basgançak. Umumy ýaşaýyş jaýyndan çykyş.

1. Umumy ýaşaýyş jaýyndan çykylan halatynda ýaşaýjy, üç günüň dowamynda
umumy ýaşaýyş jaýyndaky otagyny boşadyp, arassa ýagdaýda we ähli düşek, öý
goş-golamlaryny oňat ýagdaýda umumy ýaşaýyş jaýynyň müdirine tabşyrmaly.

2.Otag boşadylanda, umumy ýaşaýyş jaýynyň müdiri, ýaşaýjynyň 1 iş gününiň dowamynda bermäge
borçly kepilnamasyny berýär:

- 218-nji otaga, 114-nji otaga (daşary
ýurtly talyplar bilen işlemek bölümine);

- 228-nji otaga (töleg hyzmatlary bölümine);

- ýaşaýjynyň okaýan fakultetiniň dekanlygyna.

Umumy ýaşaýyş jaýyndan çykylanda gol çekilen buýruk baş administratorlyk gullugyna (№ 1-nji
umumy ýaşaýyş jaýy,10-njy otag) gowşurylýar.
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