
При поселені у гуртожитки необхідно надати наступні документи: 

1. Заяву на поселення заповнену відповідно до наданого зразка 

2. Паспорт; 

3. Довідку про проходження флюорографічного обстеження органів грудної 

клітки, проведеного впродовж останніх 12 міс; 

4. Для осіб, які мають пільги щодо першочергового забезпечення 

житлом необхідно надати завірені копії документів або оригінали довідок, 

які підтверджують наявність пільги. Зокрема для студентів з числа: 

o Інвалідів першої та другої групи та дітей інвалідів віком до 18 років – 

завірену копію посвідчення інваліда першої та другої групи чи дитини 

інваліда віком до 18 років; 

o Учасників бойових дій – завірену копію посвідчення учасника бойових 

дій; 

o Дітей учасників бойових дій – завірену копію посвідчення учасника 

бойових дій батька чи матері, а також завірену копію свідоцтва про 

народження; 

o Дітей один із батьків яких загинув чи пропав безвісти у районі 

проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, 

одержаного в період участі в антитерористичній операції – завірену 

копію відповідного документу (свідоцтво, посвідчення, довідка тощо), а 

також завірену копію свідоцтва про народження; 

o Дітей один із батьків яких загинув під час масових акцій 

громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту – 

завірену копію відповідного документу (свідоцтво, посвідчення, довідка 

тощо), а також завірену копію свідоцтва про народження; 

o Осіб, зареєстрованих як внутрішньо переміщені – завірену копію 

посвідчення внутрішньо переміщеної особи; 

o Осіб, яким відповідно до Закону України «Про підвищення 

престижності шахтарської праці» надане таке право: власне 

шахтарів – довідку чи завірену копію іншого документу про стаж 

підземної роботи не менш як три роки; дітей шахтарів – довідку чи 

завірену копію іншого документу про стаж підземної роботи батька чи 

матері не менш 15 років, або завірену копію свідоцтва про смерть чи 

інвалідність I або II групи одного із батьків внаслідок нещасного 
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випадку на виробництві, а також завірену копію свідоцтва про 

народження; 

o Осіб із малозабезпечених родин – довідку про те, що сім’я перебуває на 

обліку в органах соцзахисту і отримує допомогу від держави; 

o Осіб із багатодітних родин – довідку про склад сім’ї (враховуються всі 

неповнолітні члени сім’ї, із повнолітніх лише ті, які навчаються); 

o Осіб, у яких один з батьків помер (загинув) чи позбавлений 

батьківського піклування – завірену копію свідоцтва про смерть, або 

завірену копію рішення суду про позбавлення батьківства одного із 

батьків, довідку про те що інший із батьків не перебуває у шлюбі, а 

також завірену копію свідоцтва про народження. 

 

5. Від оплати за проживання у гуртожитках звільняються студенти з 

числа: 

- Дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування чи осіб 

прирівняних до них віком від 18 до 23 років; 

- Учасників бойових дій віком до 23 років; 

- Дітей, учасників бойових дій, віком до 23 років; 

- Дітей віком до 23 років, один із батьків яких загинув чи пропав 

безвісти у районі проведення антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній 

операції; 

- Дітей віком до 23 років, один із батьків яких загинув під час масових 

акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського 

протесту; 

- Осіб віком до 23 років, зареєстрованих як внутрішньо переміщені. 

Студенти подають заяву встановленого зразка та завірені копії 

документів, які підтверджують належність особи до пільгової категорії. 

6. Проживають з оплатою 50 відсотків граничного розміру плати за 

проживання у студентському гуртожитку студенти з числа : 

 

- Зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи за умови, що такі 

особи не отримують допомоги 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 послу». 



- Громадян, які мають статус постраждалих категорій 1, 2, 3, та 

дітей із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи (згідно із 

Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи») (при 

наявності відповідних документів)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


