
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ 

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 
 

НАКАЗ 
 

«_31__» __12_____ 2021 р.                                            № _____443___________  

 

 

«Про затвердження тарифів культурно-освітнього центру 

Палацу студентів імені Ю.Гагаріна» 

        Відповідно до постанови КМУ від 27 серпня 2010р. №796 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами  

системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» 

   

НАКАЗУЮ: 
 

Затвердити з 01 січня 2022 року тарифи на платні послуги по культурно-освітньому центру 

Палацу студентів імені Ю.Гагаріна Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара. 

 

1. Послуги у сфері проведення курсів, гуртків, факультативів(грі на музичних інструментах, 

хореографії, образотворчого мистецтва, художні та гуманітарні напрямки) заняття 1год. 20 хв.: 

- бальні танці, школа аніматорів, ізостудія, ораторське, театральне мистецтво, з особи  

(8 занять в місяць) – 500 грн.; 

   - сучасні, народні танці, вокал та циркове мистецтво з особи (8 занять в місяць) – 250 грн.; 

- проведення  індивідуальних занять - 100 грн. з особи;  

- проведення разових в групі занять (6-12 осіб)  - 50 грн. з особи; 

- проведення пробного заняття або майстер-класу (6-12 осіб) - 30 грн. з особи.  

 

2. Послуги,  пов’язані з проведенням фото - кіно і відео зйомки, аудіо запису: 

  - п’яти хвилинний монтаж відеороликів - 300 грн. 

  - звукозапис (накопичувальний матеріал) в студії протягом години - 300 грн. 

  - мастеринг, обробка голосу в студії протягом години - 150 грн. 

 

3. Послуги з організації екскурсійних груп і окремих відвідувачів: 

   - вхідний квиток (оглядова екскурсія ) протягом  30 хвилин - 20 грн. з особи. 

   - проведення екскурсії (для дорослих) протягом 30 хвилин - 50 грн. з особи. 

   - проведення розширеної екскурсії (для дорослих) протягом години - 100 грн. з особи. 

   - проведення розширеної екскурсії (для дітей,пенсіонерів та студентів) протягом години - 50   



грн. з особи. 

   - послуги екскурсовода - 150 грн. за екскурсію. 

 

4. Послуги по організації культурно-масових заходів, конкурсів, фестивалів, семінарів, 

конференцій, відкриття виставок тощо: 

   -  велика зала                                  - на 420 осіб -    3200 грн. за годину 

   -  мала зала                                      - на 150 осіб -      1500 грн. за годину   

   -  кім.№30; №12; №48; мармурова зала   - на 60 осіб -      450 грн.  за годину 

   -  колонна зала, зала-кафе              - на 100 осіб -      450 грн.  за годину  

   -  ліва, права галереї Палацу          - на 50 осіб -       350 грн.  за годину  

 

5. Призначити відповідальними по культурно-освітньому центру Палацу студентів 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: 

Оксану РУДКОВСЬКУ. 

 

6. Оприлюднити цей наказ на вебсайті ДНУ(Алла .БАХМЕТЬЄВА) . 

 

7.Наказ  від 30.12.2020 року №295  «Про  затвердження тарифів»  вважати таким ,що втратив 

чинність з 01 січня 2022 року. 

 

8.Контроль за виконання цього наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Дмитра СВИНАРЕНКА 
 

 
 

РЕКТОР СЕРГІЙ ОКОВИТИЙ 

 
Проект наказу вносить  

директор Палацу студентів       Оксана  РУДКОВСЬКА             

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи Дмитро СВИНАРЕНКО 

 

Головний бухгалтер Лариса ЛИСАКОВА 

 

Начальник  юридичного відділу Володимир САГАЙДАК 

 

Начальник загального відділу Юлія КРИВЕНКО 

 

 


