Витяг із Правил поселення до гуртожитків ХНУ:
1. Для поселення в гуртожиток ХНУ немісцеві студенти 1-го року навчання при собі
обов’язково повинні мати відповідні документи:
1. заява на поселення;
2. оригінал і копії ID-картки та ідентифікаційного коду;
3. копія довідки про реєстрацію;
4. картку профілактичних щеплень (форма №063/о);
5. довідка про відсутність ознак ГРВІЗ (дійсна 3-и доби);
6. довідку про проходження флюорографії;
7. довідку про відсутність корости та педикульозу (дійсна 3-и доби);
8. кольорові фотокартки 3х4 – 2 шт;
9. квитанцію за повний термін проживання в гуртожитку (сума оплати 5200 грн за 10 місяців)
Реквізити: Одержувач: ХНУ, код отримувача: 02071234, банк отримувача: ДКСУ, м. Київ,
Р\р: UA968201720313211002202012059. Призначення платежу: плата за гуртожиток.
2. Інформація про пільги на оплату за проживання в гуртожитках
2.1. Категорії пільговиків:
2.1.1. Студенти, визнані учасниками бойових дій забезпечуються гуртожитком
безоплатно (пільга надається на період здобуття вищої освіти , але не довше, ніж до
досягнення ними 23 років)
Перелік документів для отримання пільг на оплату за проживання у гуртожитках:
 заява студента на ім'я ректора;
 копія паспорта студента (сторінки 1-3, 11-12);
 копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду)
студента;
 копія посвідчення учасника бойових дій студента, відповідно до пункту 19 частини першої
статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 довідка про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (видається студенту управлінням
соціального захисту населення);
 довідку про безпосередню участь в АТО (видається військовою частиною).
(Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016р. №975 “Про
надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійнотехнічної та вищої освіти).
2.1.2. Студенти, один із батьків яких загинув або помер під час участі в АТО, Революції
Гідності забезпечуються гуртожитком безоплатно (пільга надається на період здобуття вищої
освіти , але не довше, ніж до досягнення ними 23 років)
Перелік документів для отримання пільг на оплату за проживання у гуртожитках:
 заява студента на ім'я ректора;
 копія свідоцтва про народження студента;
 копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду)
студента;
 копія 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 1994р. №302
(ЗП України,1994р., №9, ст. 218).
(Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016р. №975 “Про
надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійнотехнічної та вищої освіти).
2.1.3. Студенти, батьки (батько чи мати) яких визнані учасниками бойових дій
забезпечуються гуртожитком безоплатно (пільга надається на період здобуття вищої освіти ,
але не довше, ніж до досягнення ними 23 років)
Перелік документів для отримання пільг на оплату за проживання у гуртожитках:





заява студента на ім'я ректора;
копія свідоцтва про народження студента;
копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду)
студента;
 копія посвідчення учасника бойових дій батька чи матері студента, відповідно до пункту 19
частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”;
 довідка про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (видається батьку чи матері студента
управлінням соціального захисту населення);
 довідку про безпосередню участь в АТО (видається військовою частиною).
(Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016р. №975 “Про
надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійнотехнічної та вищої освіти).
2.1.4. Студенти зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи, оплата за проживання у
гуртожитку становить 50% вартості ліжко-місця (пільга надається на період здобуття вищої
освіти, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років)
Перелік документів для отримання пільг на оплату за проживання у гуртожитках:
 заява студента на ім'я ректора;
 копія паспорта студента (сторінки 1-3, 11-12);
 копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду)
студента;
 довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (видається студенту управлінням
соціального захисту населення);
 довідка про неотримання допомоги для покриття витрат на проживання, відповідно до
постанови КМУ №505 (від 01.10.2014р.) (видається студенту управлінням соціального захисту
населення);
(Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016р. №975 “Про
надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійнотехнічної та вищої освіти).
2.1.5. Студенти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
забезпечуються гуртожитком безоплатно (пільга надається на період здобуття вищої освіти ,
але не довше, ніж до досягнення ними 23 років)
Перелік документів для отримання пільг на оплату за проживання у гуртожитках:
- для студентів, з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
 заява студента на ім'я ректора;
 копія паспорта студента (сторінки1-3, 11-12);
 копія свідоцтва про народження студента;
 копія свідоцтв про смерть батьків;
 копія 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;
 рішення судових органів;
 довідки закладів охорони здоров'я.
(Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 05.04.1994р. №226 “Про
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і
дітей позбавлених батьківського піклування”)
Документи подаються в планово-фінансовий відділ університету
(корпус №3, каб.315, тел. (0382) 77-35-23)
У разі коли особа, яка претендує на пільги є неповнолітньою, заява подається особою, яка в
установленому законом порядку представляє її інтереси.

