
Перелік осіб, які мають право на першочергове поселення та 
яким надається перевага при поселенні 

Право першочергового поселення мають наступні категорії 
студентів: 

1. Особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  

2. Особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане 
право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за 
результатами співбесіди;  

3. Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад 
(за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);  

4. Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 
частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", у тому числі ті, які проходять військову службу (крім 
військовослужбовців строкової служби);  

5. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 
числа;  

6. Особи, які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях 
зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 
предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, 
зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів; 

7. Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) 
після 30 листопада 2016 року;  

8. Громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення 
антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених 
пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;  

9. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території 
або переселилися з неї після 01 січня 2017 року;  

10. Діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів 
внутрішніх справ України, поліцейських, військовослужбовців (в тому числі 
учасники добровольчих формувань) які загинули або померли внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній 
операції тощо, 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 загинули або 
померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 
одержаних під час участі у Революції Гідності;  

11. Діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в 
період участі в антитерористичній операції;  



12. Діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також 
внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав 
під час цих дій та конфліктів;  

1 3 . Особи , у яких один з батьк і в (усиновлювач і в ) був 
військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою 
особою при виконанні ним обов’язків військової служби;  

14. Особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, 
яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;  

15. Інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких 
встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, 
хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 
та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення 
з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;  

16. Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 
частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту";  

17. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а 
також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, 
батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 
років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали 
інвалідами I або II групи;  

18. Особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

Під час поселення студентів перевага надається: 
1.Студентам І-ІІІ груп 
2.Студентам з багатодітних родин (троє і більше неповнолітніх дітей) 
3.Студентам, у яких один з батьків помер (загинув) 
4.Студенти з малозабезпечених родин 
5.Студенти, які мали особливі навчально-наукові досягнення зі 

спеціальності, на яку вступають (Всеукраїнські етапи МАНу, олімпіад, 
турнірів)


