
додаток № 3 

до наказу № _____________ від «__» _________ 2021 р. 

Перелік категорій осіб, які мають пільги при поселенні в гуртожитки 

Університету 

Право першочергового поселення мають такі категорії студентів: 

• особи відповідно до Постанови КМУ від 05.04.1994 року №226 «Про 

поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»; 

•  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

• особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення 

престижності шахтарської праці»; 

• Розпорядження КМУ від 14.03.2001 року №92-р «Про заходи щодо 

підтримки становлення та розвитку студентської сім’ї» (якщо чоловік і дружина 

навчаються на денній формі Університету). 

 особи, яким відповідно до ст.19 Закону України «Про охорону 

дитинства» надане таке право;  

 особи, яким відповідно до ст. 12 Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при 

вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних 

підрозділів вищих навчальних закладів; 

 особи, яким відповідно до  ст.ст. 22, 29 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;  

 діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в 

антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;  

 діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;  

 учасники бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;  

 діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 

(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також 

внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав 

під час цих дій та конфліктів;  

 особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 



 інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено 

причиновий зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та 

особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з 

моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2, студентам 

із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи гарантується надання 

гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також виплата підвищеної стипендії в 

порядку та розмірах, встановлених КМУ, незалежно від місця навчання на 

території України – категорія 3; 

  шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш трьох років, а також 

особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки 

яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або 

батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали 

інвалідами I або II групи;  

 члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних 

олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади в 

галузі освіти й науки;  

 особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 

року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників 

Вітчизни, їх правового й соціального захисту, поліпшення військово-

патріотичного виховання молоді» надане таке право; 

 студентам-інвалідам I–III груп; 

 студентам, у яких один з батьків помер (загинув). 

 

Право першочергового поселення та пільгу з оплати проживання в 

гуртожитку мають такі категорії студентів: 

 Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

- пільга у вигляді безоплатного проживання в студентських гуртожитках 

 Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнаються 

ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, та 

надання їм соціальних гарантій» від 15.03.2022 №2121, яким визнано право 

добровольців територіальної оборони на отримання статусу УБД, а також 

запроваджено таку категорію осіб, як сім’ї загиблих (померлих) Захисників та 

Захисниць України. 

 

1. заява (єдиного встановленого зразку, отримати в голови комісії з 

поселення); 



2. копію паспорта (паспорт зразка книжечка 1, 2 та 12 сторінки 

(реєстрація), паспорт зразка ID картка 1, 2 сторони, копія довідки з місця 

реєстрації (форма-13) – лише для паспорту ID); 

3. копія посвідчення УБД; 

4. копія довідки органу соціального захисту населення про перебування на 

обліку в ЄДАРПУ відповідно пункту 19 частини першої статті 6 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

або копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній 

операції, забезпечені її проведення і захисті незалежності, суверенітету 

та територіальної цілісності України; 

5. оригінал довідки з місця навчання. 

 Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» - оплата за проживання в студентських гуртожитках в розмірі не більше 

50% встановленого тарифу: 

1. заява (єдиного встановленого зразку, отримати в голови комісії з 

поселення); 

2. копію паспорта (паспорт зразка книжечка 1, 2 та 12 сторінки 

(реєстрація), паспорт зразка ID картка 1, 2 сторони, копія довідки з 

місця реєстрації (форма-13) – лише для паспорту ID); 

3. копія свідоцтва про народження; 

4. копія посвідчення учасника бойових дій (батька або матері); 

5. копія довідки органу соціального захисту населення про 

перебування на обліку в ЄДАРПУ відповідно пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту»; або копія довідки про безпосередню участь 

особи в антитерористичній операції, забезпечені її проведення і 

захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 

України; 

6. оригінал довідки з місця навчання. 

 Діти із сімей осіб, які загинули або померли під час участі у Революції 

Гідності; які загинули у районі проведення АТО або померли внаслідок 

поранення чи контузії під час проведення АТО, - пільга у вигляді безоплатного 

проживання в студентських гуртожитках: 

1. заява (єдиного встановленого зразку, отримати в голови комісії з 

поселення); 

2. копію паспорта (паспорт зразка книжечка 1, 2 та 12 сторінки 

(реєстрація), паспорт зразка ID картка 1, 2 сторони, копія довідки з 

місця реєстрації (форма-13) – лише для паспорту ID); 

3. копія свідоцтва про народження; 

4. копія посвідчення члена сім`ї загиблого (під час проведення АТО або 

участі у Революції Гідності); 



5. копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній 

операції, забезпечені її проведення і захисті незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України; або копія довідки 

МСЕК чи документ, що підтверджує загибель одного з батьків, 

виданий військовим формуванням або довідки з ЄДАРПУ з 

посиланням на норму законодавства; 

6. оригінал довідки з місця навчання. 

 Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи - оплата за 

проживання в студентських гуртожитках в розмірі не більше 50% встановленого 

тарифу за умови, що вони не отримують допомогу відповідно до постанови КМУ 

від 1 жовтня 2014 р. №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг»: 

1. заява (єдиного встановленого зразку, отримати в голови комісії з 

поселення); 

2. копію паспорта (паспорт зразка книжечка 1, 2 та 12 сторінки 

(реєстрація), паспорт зразка ID картка 1, 2 сторони, копія довідки з 

місця реєстрації (форма-13) – лише для паспорту ID); 

3. копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

4. довідка з Управління праці про отримання чи не отримання 

щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання; 

5. оригінал довідки з місця навчання. 

 

Примітка: 

 

Для отримання пільги з оплати за проживання в гуртожитку студенти 

подають заяви із зазначенням особистих даних та конкретної пільги за 

проживання, на яку претендують. До заяви подаються завірені в установленому 

порядку копії документів. 


