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ЗАЯВА 

Відповідно до наказу №0610-1/088 від 17 березня 2017 року «Про 

строки та порядок оплати за проживання в гуртожитках», прошу  Вас 

призначити мені пільгу, як особі з числа _______(формулювання із 

наказу*)____ (копії документів додаю) та дозволити сплачувати  _______ від 

вартості проживання в гуртожитках студмістечка. 

 

Мешкаю за адресою:  

Гуртожиток №_____ 

м. Харків, вул. ______________, буд. ____, кімната ______. 

 

А також прошу зробити перерахунок оплати за гуртожиток з             

“__” _____________ 20 __ року. 

 

 

          ПІДПИС 

 

 

*Формулювання з наказу: 

1. діти – сироти, та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх 

числа (проживають безоплатно); 

2. неповнолітніх дітей осіб, віднесених до І та ІІ категорії осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи (сплачують 50%); 

3. студенти та аспіранти з багатодітних сімей (сплачують 50%); 

4. особи, визнані учасниками бойових дій (проживають безоплатно); 

5. діти осіб, визнаних учасниками бойових дій  (сплачують 40%); 

6. проживають безоплатно діти із сімей: 

осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, 

поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України; 



осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) 

проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську 

діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або 

каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому 

числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення; 

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 

України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або 

каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування 

були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; 

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності 

України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу 

Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), 

померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими 

добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із 

Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до 

законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; 

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних 

Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, 

Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та 

начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення 

антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, 

військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, 

Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових 

формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, 

та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, 

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які 

залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали 

безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період 

її проведення; 

осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 

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

7. діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції (проживають безоплатно); 

8. діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (сплачують 50%, за умови, що 

вони не отримують допомогу відповідно до постанови КМУ від 1 жовтня 2014 

року №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг». 


