
Інші послуги, які надає ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ»  

Користування гуртожитком ВСП «Любешівський ТФК Луцького 

НТУ»  

 
№ 

 

Категорія мешканців Вартість 

проживання 

(за місяць) 

Вартість 

проживання (за 

добу) 

 

Примітки 

1. Здобувачі освіти, які 

навчаються в коледжі 

та проживають в 

гуртожитку 

 

1.1. Здобувач фахової 

передвищої освіти 

270 грн 120 грн  

1.2. Здобувач професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

безкоштовно безкоштовно Підстава:  ЗУ «Про 

професійну (професійно-

технічну)освіту» 

1.3. Діти сироти та діти, 

позбавлені 

батьківського 

піклування (до 

досягнення 23 років) 

безкоштовно безкоштовно Підстава:  ЗУ «Про 

забезпечення 

організаційно-правових 

умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування» 

1.4. Діти осіб, визнаних 

учасниками бойових дій, 

особами з інвалідністю 

внаслідок війни, 

постраждалими 

внаслідок Революції 

Гідності відповідно  до 

ЗУ «Про статус 

ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» 
(до досягнення 23 років) 

безкоштовно безкоштовно Підстава: ЗУ «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

1.5. Діти, один з батьків яких 

загинув (пропав 

безвісти) 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 або помер 

внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, 

безкоштовно безкоштовно Підстава:Постанова КМУ 

від 23 листопада 2016 р. № 

975 «Про надання 

державної цільової 

підтримки деяким 

категоріям громадян для 

здобуття професійної 

(професійно-технічної), 

фахової передвищої та 

вищої освіти» 



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 
(до досягнення 23 років) 

1.6. діти осіб, які загинули 

або 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 

(до досягнення 23 років) 

безкоштовно безкоштовно Підстава: Постанова КМУ 

від 23 листопада 2016 р. № 

975 «Про надання 

державної цільової 

підтримки деяким 

категоріям громадян для 

здобуття професійної 

(професійно-технічної), 

фахової передвищої та 

вищої освіти» 

1.7. діти, зареєстровані як 

внутрішньо переміщені 

особи (до досягнення 23 

років) 

безкоштовно безкоштовно Підстава: Постанова КМУ 

від 23 листопада 2016 р. № 

975 «Про надання 

державної цільової 

підтримки деяким 

категоріям громадян для 

здобуття професійної 



(професійно-технічної), 

фахової передвищої та 

вищої освіти» 

1.8. діти, які проживають у 

населених пунктах на 

лінії зіткнення (до 

досягнення 23 років) 

безкоштовно безкоштовно Підстава: Постанова КМУ 

від 23 листопада 2016 р. № 

975 «Про надання 

державної цільової 

підтримки деяким 

категоріям громадян для 

здобуття професійної 

(професійно-технічної), 

фахової передвищої та 

вищої освіти» 

2. Інші категорії 

мешканців 

660 грн або 

700 грн 

(залежно від 

площі 

кімнати в 

якій 

мешканець 

буде 

проживати) 

120 грн  

 

 

 


