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ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ           
    Будинок ветеранів  сцени імені Наталії Ужвій є структурним підрозділом 

Національної спілки театральних діячів України, який засновано у 1959 році. 

Відповідно до положення про Будинок ветеранів сцени  направляємо пакет 

документів та Витяг з положення (розділ ІІІ), про порядок прийняття до 

Будинку та умови перебування в ньому. 

 

                      Витяг: Розділ ІІІ. п.1.  Порядок прийняття до Будинку та 

умови перебування в ньому. 
                До Будинку, як правило, приймаються і довічно утримуються працівники 

українського театрального мистецтва, які сприяли його розвитку, мають заслуги, є 

членами НСТД України, але в наслідок похилого віку чи за станом здоров'я втратили 

працездатність, та які не мають працездатних родичів,  які зобов'язані утримувати їх за 

законом. 

 В окремих випадках, за вагомих підстав, до Будинку можуть прийматися діячі театру, які 

брали активну участь в театральному житті  країни, але не вступали в члени НСТД 

України або свого часу вибули з членів Спілки через незалежні від них обставини. 

Як виняток,  до Будинку також можуть прийматися ветерани сцени, які мають 

працездатних дітей або родичів, зобов'язаних, відповідно до чинного законодавства, їх 

утримувати, але з незалежних від них об'єктивних причин практично зробити це не 

можуть. 

За винятком обставин до остаточного вирішення питання про прийом до Будинку 

претендентів надається право проживання в Будинку до 6 місяців для ознайомлення з 

умовами життя та побутовими вигодами з наступним розрахунком на загальних підставах, 

згідно з цим Положенням. За умов наявності вільних місць до Будинку також тимчасово 

на обумовлений період можуть прийматися ветерани сцени за умов стовідсоткового 

відшкодування Будинку витрат на їхнє утримання. Особи, які за станом здоров'я 

потребують спеціального лікування, інваліди, які прикуті до ліжка або не можуть себе 

обслужити, до Будинку не приймаються. 
                    Просимо надати свої пропозиції та відповідь на наше звернення. 
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