Шановні студенти!
Відповідно до Наказу НФаУ від «08» жовтня 2018 р. № 424 «Про надання
пільг здобувачам, що мешкають у гуртожитках НФаУ», Наказу НФаУ від «28» серпня
2020 р. № «Про внесення змін до Наказу НФаУ від «08» жовтня 2018 р. № 424 «Про
надання пільг здобувачам, що мешкають у гуртожитках НФаУ» та чинного
законодавства України такі категорії студентів можуть отримати пільги на
проживання у гуртожитках НФаУ:
№
категорії

Категорія студентів, що навчаються на
денній формі навчання у НФаУ (віком до 23 років)

Студенти, що визнані учасниками бойових дій, особами з
інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції
Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту”
Перелік необхідних документів:
1. Копія паспорта (нотаріально завірена)
2. Копія ідентифікаційного коду (нотаріально завірена)
3. Нотаріально завірене 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
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здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
категорія 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 p., № 73, ст.
2068; 2017 р., № 86, ст. 2614; 2018 р., № 42, ст. 1484) (Перевірка
посвідчення учасника бойових дій буде здійснюватися шляхом подання
навчальним закладом запиту до Єдиного державного реєстру учасників
бойових дій та антитерористичної операції, ведення якого здійснює
Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України або студент самостійно
може надати відомості щодо підтвердження занесення до Єдиного
реєстру учасників антитерористичної операції за підписом
Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України)
4. Нотаріально завірене 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 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218)

5. Нотаріально завірене 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” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 778)
Студенти, діти осіб, що визнанні учасниками бойових дій,
особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками
Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”
Перелік необхідних документів:
1. Копія паспорта (нотаріально завірена)
2. Копія ідентифікаційного коду (нотаріально завірена)
3. Копія свідоцтва про народження (нотаріально завірена)
4. Нотаріально завірене посвідчення учасника бойових дій, видане
відповідно до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету
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Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник
України, 2014 р., № 73, ст. 2068) (Перевірка посвідчення учасника
категорія
бойових дій буде здійснюватися шляхом подання навчальним закладом
запиту до Єдиного державного реєстру учасників бойових дій та
антитерористичної операції, ведення якого здійснює Міністерство у
справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України або студент самостійно може надати
відомості щодо підтвердження занесення до Єдиного реєстру
учасників антитерористичної операції за підписом Міністерство у
справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України)
5. Копія паспорта та ідентифікаційного коду одного з батьків,
відповідно до посвідчення учасника бойових дій
6. Нотаріально завірене посвідчення особи з інвалідністю
внаслідок війни (батька або матері) встановленого зразка
7. Нотаріально завірене посвідчення постраждалого учасника
Революції Гідності (батька або матері) встановленого зразка
Студентам, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у
районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
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збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок
категорія
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
Перелік необхідних документів:
1. Копія паспорта (нотаріально завірена)
2. Копія ідентифікаційного коду(нотаріально завірена)
3. Копія свідоцтва про народження(нотаріально завірена)
4. Свідоцтво про смерть загиблого члена сім’ї.
5. Нотаріально завірене 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 (ЗП
України, 1994 р., № 9, ст. 218)
Студенти, що є дитиною, один з батьків яких помер внаслідок
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
Перелік необхідних документів:
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1. Копія паспорта (нотаріально завірена)
2. Копія ідентифікаційного коду (нотаріально завірена)
категорія
3. Свідоцтво про народження (нотаріально завірена)
4. Свідоцтво про смерть загиблого члена сім’ї
5. Нотаріально завірене 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 (ЗП
України, 1994 р., № 9, ст. 218)
Студенти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи
Перелік необхідних документів:
1. Копія паспорта (нотаріально завірена)
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2. Копія ідентифікаційного коду (нотаріально завірена)
3. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи,
категорія
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” (Офіційний вісник України, 2014 р., №
81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312)
4. Довідку, що не отримує допомогу відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 “Про надання
щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 22;
2015 р., № 70, ст. 2312). Данна довідка повинна надаватися перед
кожним семестром проживання студента у гуртожитках НФаУ
Студенти, які проживають у населених пунктах на лінії
зіткнення
6
категорія

1. Копія паспорта (нотаріально завірена)
2. Копія ідентифікаційного коду (нотаріально завірена)
3. 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 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108)

Алгоритм надання пільг на
проживання у гуртожитках НФаУ
1. Інформація про надання пільг розміщується на сайті НФаУ
(сторінка служби з виховної роботи НФаУ) та у гуртожитках НФаУ.
2. Студенти звертаються за оформленням пільги до к. №409 (вул.
Пушкінська, 53) до фахівців служби з виховної роботи НФаУ (відповідальна
особа проректор з науково-педагогічної роботи Інна Кубарєва).
3. Студент надає пакет необхідних документів.
4. Формується електронний реєстр пільговиків.
5. Здійснюється перевірка посвідчення учасника бойових дій шляхом
подання навчальним закладом запиту до Єдиного державного реєстру
учасників бойових дій та антитерористичної операції, ведення якого здійснює
Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України.
6. Здійснюється перевірка Довідок про неотримання допомоги
шляхом подання навчальним закладом запитів до районних адміністрацій
Управління праці та соціального захисту населення м. Харкова.
7. Внутрішньо переміщені особи надають Довідку про неотримання
допомоги перед кожним навчальним семестром.
8. За результатами успішної перевірки посвідчення учасника бойових
студент складає заяву щодо надання пільг на проживання у гуртожитках НФаУ.
9. За умов наявності повного пакету відповідних документів
наприкінці кожного місяця формується Наказ про встановлення пільг на
проживання у гуртожитках НФаУ, який вступає в дію 1-го числа наступного
місяця.

