
ПЕРЕЛІК КАТЕГОРІЙ СТУДЕНТІВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ НАДАННЯ 

ЇМ ПІЛЬГИ З ОПЛАТИ ЗА ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ 

1. Студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без 

батьків зазначеним у постанові Кабінету Міністрів України від 05.04.1994р. №226 

«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» - пільга у 

вигляді безоплатного проживання в студенських гуртожитках: 

1. Заява на ім’я ректора про надання пільги на проживання у гуртожитку (з 

підписами: голови студенської ради гуртожитку; голови студенського 

профбюро;завідувача гуртожитку; заступника декана факультету). 

2. Копія паспорта. 

3. Копія свідоцтва про народження. 

4. Довідка про реєстрацію місця проживання особи. 

5. Копія картки платника податків. 

6. Копії свідоцтв про смерть батька,матері. 

7. Копія документу підтверджуючого надання статусу дитини-сироти та дитини 

позбавленої батьківського піклування. 

2. Діти осіб, визнаних 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 студенських гуртожитках: 

1. Заява на ім’я ректора про надання пільги на проживання у гуртожитку (з 

підписами: голови студенської ради гуртожитку; голови студенського 

профбюро;завідувача гуртожитку; заступника декана факультету). 

2. Копія паспорта. 

3. Копія свідоцтва про народження. 

4. Довідка про реєстрацію місця проживання особи. 

5. Довідка про не отримання допомоги на житлово-комунальні послуги (для не 

зареєстрованих у гуртожитку). 

7. Копія посвідчення учасника бойових дій (батька,матері). 

8. Копія довідки про безпосередню участь у заходах в районі проведення АТО. 



3. 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 студенських гуртожитках: 

1. Заява на ім’я ректора про надання пільги на проживання у гуртожитку (з 

підписами: голови студенської ради гуртожитку; голови студенського 

профбюро;завідувача гуртожитку; заступника декана факультету). 

2.Копія паспорта. 

3. Копія свідоцтва про народження. 

4. Копія картки платника податків. 

5. Копія посвідчення члена сім’ї загиблого (під час проведення АТО або участі у 

Революції Гідності). 

6. 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. 

4. 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 2014р. №5050 « Про надання щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг»: 

1. Заява на ім’я ректора про надання пільги на проживання у гуртожитку (з 

підписами: голови студенської ради гуртожитку; голови студенського 

профбюро;завідувача гуртожитку; заступника декана факультету). 

2. Копія паспорта. 

3. Копія свідоцтва про народження. 

4. Довідка про реєстрацію місця проживання особи. 

5. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

6. Копія картки платника податків. 



7. Довідка з Управління праці про отримання чи не отримання щомісячної 

адресної допомоги для покриття витрат на проживання. 

5. Студенти не старше 23 років, що навчаються за денною формою навчання 

, та є особами, визнаними 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 студенських гуртожитках: 

1. Заява на ім’я ректора про надання пільги на проживання у гуртожитку (з 

підписами: голови студенської ради гуртожитку; голови студенського 

профбюро;завідувача гуртожитку; заступника декана факультету). 

2. Копія паспорта. 

3. Копія свідоцтва про народження. 

4. Довідка про реєстрацію місця проживання особи. 

5. Копія картки платника податків. 

6. Копія посвідчення УБД. 

7. Копія довідки органу соціального захисту населення про перебування на обліку 

в ЄДАРПУ, та копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній 

операції, забезпечені її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України. 

6. Студенти з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (I та II категорії), та дітей, яким встановлено інвалідність, пов’язану з 

цією катастрофою, до досягнення повноліття, зазначені у пункті 11 частини першої 

статті 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - оплата за проживання в 

студентських гуртожитках в розмірі 50% встановленого тарифу: 

1. Заява на ім’я ректора про надання пільги на проживання у гуртожитку (з 

підписами: голови студенської ради гуртожитку; голови студенського 

профбюро;завідувача гуртожитку; заступника декана факультету). 

2. Копія паспорта. 

3. Копія свідоцтва про народження. 

4. Довідка про реєстрацію місця проживання особи. 

5. Копія картки платника податків. 

6. Копія документу підтверджуючого пільгу. 



 

Документи для оформлення пільги за її наявності оформляти комісіям з поселення 

факультетів/інститутів закладів фахової передвищої освіти під час фактичного 

поселення до гуртожитків Університету, згідно п.6.6. розділу 6 наказу від 

27.07.2021року №548-32 «Про поселення в студентські гуртожитки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у 2021/2022 навчальному році». 

Подати пакети документів на поселення пільгових категорій в дирекцію 

студенського містечка (гуртожиток №6, вул. Ломоносова,59) кімнату бухгалтерії 

Університету №103. 

 

 

 

З повагою, 

Адміністрація університету. 

 


