
Документи для надання безоплатного проживання в студентських гуртожитках 

для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій; дітей осіб з 

інвалідністю внаслідок війни; дітей постраждалих учасників Революції 

Гідності:  

До заяви додати оригінали документів та 1 копію кожного документа: 

1. Посвідчення учасника бойових дій (батька або матері); 

     посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни; 

     посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності. 

2. Довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в     

Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, або довідки про 

безпосередню участь в антитерористичній операції (батька або матері). 

3. Свідоцтво про народження дитини. 

4. Паспорт (з реєстрацією) дитини.  

5. Картка платника податків дитини. 

У разі відсутності оригіналів документів надаються нотаріально завірені 

копії. 

 

 

 

 

 

 

 

Документи для надання безоплатного проживання в студентських гуртожитках 

для студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

До заяви додати оригінали документів та 1 копію кожного документа: 

1. Паспорт (з реєстрацією) дитини. 

2. Картка платника податків дитини. 

3. Свідоцтво про народження дитини. 

4. Рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або 

дитини, позбавленої батьківського піклування, або витягу з обліково-

статистичної картки дитини, позбавленої батьківського піклування . 

5. Свідоцтва про смерть батьків (або одного з них) та / або копії рішення суду 

про позбавлення батьківських прав (обох батьків або одного з них). 



Документи для надання пільгового проживання (50% граничного розміру 

плати) в студентських гуртожитках для студентів з числа внутрішньо 

переміщених осіб  

1. Паспорт (з реєстрацією). 

2. Картка платника податків. 

3. Свідоцтво про народження. 

4. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

5. Довідка щодо неотримання щомісячної адресної допомоги для покриття 

витрат на проживання , в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 

(довідка дійсна 6 місяців). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи для надання пільгового проживання 

 (50% граничного розміру плати) в студентських гуртожитках  

 для дітей, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення: 

1. Довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка. 

2. Паспорт (з реєстрацією).  

3. Картка платника податків . 

4. Свідоцтво про народження. 

 

 

 

 

 

 



Документи для надання безоплатного проживання в студентських гуртожитках 

для дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісті) у районі 

проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних 

конфліктів; дітей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень 

під час участі у Революції Гідності, а також дітям осіб, яким посмертно 

присвоєно звання Героя України за мужність і патріотизм під час 

Революції Гідності: 

До заяви додати оригінали документів та 1 копію кожного документа: 

1. Посвідчення члена сім’ї загиблого. 

2. Свідоцтво про народження дитини. 

4. Паспорт (з реєстрацією) дитини.  

5. Картка платника податків дитини. 

 

У разі відсутності оригіналів документів надаються нотаріально завірені 

копії. 

 

 


