
Перелік документів, що підтверджують право абітурієнта/студента на 

одержання державної цільової підтримки у вигляді безкоштовного 

проживання або проживання з пільговою платою 

 в студентському гуртожитку Університету 

1)  Особам, які визнані учасниками бойових дій, особам з інвалідністю 

внаслідок війни, постраждалим учасникам Революції Гідності відповідно 

до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

при поселенні у студентські гуртожитки Університету необхідно подати 

завірені в установленому порядку копії наступних документів: 

- копію паспорта громадянина України; 

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому 

органу і мають відповідну відмітку в паспорті); 

- посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка, видане 

відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413; 

- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка, 

видане відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних 

знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 травня 1994 р. № 302; 

- посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого 

зразка, видане відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 

лютого 2018 р. № 119 “Деякі питання соціального захисту постраждалих 

учасників Революції Гідності”. 

2) Дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю 

внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно 

до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

при поселенні у студентські гуртожитки Університету необхідно подати 

завірені в установленому порядку копії наступних документів: 

- копію паспорта громадянина України; 
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- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому 

органу і мають відповідну відмітку в паспорті); 

- свідоцтво про народження дитини; 

- посвідчення учасника бойових дій (батька або матері) встановленого 

зразка; 

- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (батька або матері) 

встановленого зразка; 

- посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності (батька або 

матері) встановленого зразка. 

3) Дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 

проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 

збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій 

чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та дітям осіб, які 

загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також 

дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за 

громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання 

конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане 

служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності при 

поселенні у студентські гуртожитки Університету необхідно подати завірені в 

установленому порядку копії наступних документів: 

- копію паспорта громадянина України; 

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому 

органу і мають відповідну відмітку в паспорті); 

- свідоцтво про народження дитини; 
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- посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення 

ними 16-річного віку - довідка, що видається матері або іншому повнолітньому 

члену сім’ї загиблої особи, або опікуну), видане відповідно до Положення про 

порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302. 

4) Дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи при поселенні 

у студентські гуртожитки Університету необхідно подати завірені в 

установленому порядку копії наступних документів: 

- копію паспорта громадянина України; 

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому 

органу і мають відповідну відмітку в паспорті); 

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана згідно 

з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 

жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”. 

5)  Дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення при 

поселенні у студентські гуртожитки Університету необхідно подати завірені в 

установленому порядку копії наступних документів: 

- копію паспорта громадянина України; 

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому 

органу і мають відповідну відмітку в паспорті); 

- довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, 

видана відповідно до Правил реєстрації місця проживання, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207. 

6) Для надавання безкоштовного проживання в гуртожитку абітурієнтам та 

студентам Університету з числа дітей-сиріт та дітей,  позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентам, які в період 

навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків зазначені особи 

подають особисто на ім’я ректора Університету заяву, складену в довільній 

формі. До заяви подаються завірені в установленому порядку копії документів, 

а саме: 

- копію паспорта громадянина України; 

- копію свідоцтва про народження дитини; 



4 

 

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому 

органу і мають відповідну відмітку в паспорті); 

- копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-

сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-

статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування; 

- копію свідоцтва про смерть батьків або довідку з РАГСу про те, що 

відомості про батька записані згідно з ст.135 Сімейного кодексу України 

(відомості про батька записані за вказівкою матері), або рішення суду про 

позбавлення батьківських прав, або   рішення суду про визнання зниклими 

безвісті осіб. 

7) Для надавання права на оплату за проживання у гуртожитку у розмірі 50 

відсотків встановленої плати абітурієнти та студенти, віднесені до 1 і 2 

категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи подають особисто 

на ім’я ректора Університету заяву, складену в довільній формі.  До заяви 

додаються завірені в установленому порядку копії наступних документів:•

 копію паспорта громадянина України; 

• копію свідоцтва про народження дитини; 

• копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому 

органу і мають відповідну відмітку в паспорті); 

• копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, встановленого зразка. 


