
 Додаток                                                                          

до рішення виконавчого  комітету                                                                     

міської ради                                                                      

від 21 вересня 2022 року №  321 
 

 

Перелік платних послуг та ціни на них, що надаватимуться закладами 

культури міської ради у 2022-2023 роки 

 

№ Перелік платних послуг, які надаються Центрами 

культурних послуг Чортківської міської ради  

Ціна, грн. 

1.  Проведення вистав, театральних та музичних 

постановок, концертів, інших постановок, виступи 

артистичних груп, труп, оркестрів та окремих артистів, 

проведення концертів-презентацій, фестивалів, 

бенефісів, естрадних шоу 

45,00-

125,00/особи 

2.  Надання фольклорно-обрядових послуг: 

- Постановка першого весільного танцю для 

молодої пари 

- Привітання молодої пари біля Божого храму 

- Проведення традиційних обрядів під час весілля 

 

200,00/пари 

150,00 /послуга  

300,00 /послуга 

3.  Надання послуг з організації та/або проведення дискотек 10,00-

20,00/особи 

4.  Надання послуг з організації та/або проведення 

культурно-масових заходів з залученням живої музики 

25,00-

40,00/особи 

5.  Надання послуг з користуванням комп’ютерними 

іграми, настільними іграми 

10,00-

20,00/особи 

6.  Оренда карнавальних, танцювальних, театральних 

костюмів (1 комплект) 

50,00-

100,00/день 

7.  Оренда концертного залів Центрів культурних послуг с. 

Біла, с. Росохач 

400,00/2год 

8.  Оренда концертного залу Центру культурних послуг м. 

Чортків ім. К. Рубчакової (без послуг звукорежисера та 

світломонтера) 

1500,00 /2 год 

9.  Оренда сценічного обладнання (розбірна сцена розміром 

6х8) 

12 000,00/день 

10.  Оренда концертного залу Центру культурних послуг м. 

Чортків ім. К. Рубчакової (включно з послугами 

звукорежисера та світломонтера) 

2500,00/2 год 

11.  Оренда фойє Центру культурних послуг м. Чортків ім. 

К. Рубчакової 

 200,00/2 год 

750,00/ день 

12.  Оренда хореографічної зали Центру культурних послуг 

с. Біла 

250/ місяць 

25/год 

13.  Оренда підсилювальної апаратури:         500, 00/год 
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- З виїзними концертами та заходами 1500,00/год 

14.  Надання послуг з показів слайд-фільмів, кінопрограм 5,00-45,00/особи 

15.  Реалізація квитків для гастролюючих артистів та 

творчих колективів 

5%/від продажу 

16.  Послуга «Творче привітання» із професійним святом, 

днями народженнями, весіллями 

500,00 /год 

17.  Організація та проведення дитячих свят 400,00/год 

18.  Послуги з настільних ігор (теніс, більярд) 20,00 /год 

 

 

Перелік платних послуг, які надаються 

Чортківською публічною бібліотекою 

 

19.  Ксерокопіювання: одностороння  копія А4 1,50-2,50 

20.  Ксерокопіювання: двостороння копія А4 2,50-3,50 

21.  Сканування текстового документу чи графічного 

зображення (1ст) 

2,00-3,50 

22.  Друк А-4 ( за1 сторінку) 3,00 

23.  Двосторонній друк 2,50-3,50 

24.  Кольоровий друк (за 1 сторінку формат А4) 3,00-10,00 

25.  Кольоровий друк (за 1 сторінку формат А3) 6,00-20,00 

26.  Набір тексту друкованого(1 сторінка) 4,00-10,00 

27.  Набір титульної сторінки 2,00-3,00 

28.  Друк на кольоровому папері (1 сторінка) 2,50-3,50 

29.  Друк фото розміром 10х15 3,00-5,00 

30.  Друк фото розміром 13х18 6,00-10,00 

31.  Друк фото розміром 15х20 6,00-10,00 

32.  Друк фото розміром 20х30 12,00-15,00 

33. Оренда читацької зали під події культурно-освітнього 

характеру  

200/год 

34. Оренда комп’ютерного класу під проведення освітніх 

заходів, навчань, 

350/день 

34 Розміщення рекламних конструкцій під час проведення 

заходів на базі бібліотеки 

100-200,00 грн 

(залежно від 

кількості 

учасників 

заходу) 

35 Розміщення рекламної продукції на базі бібліотеки 

(терміном на 1 міс.) 

50,00-150,00 

грн. 

36 Проведення занять (у студіях, підготовчих групах, 

групах раннього естетичного розвитку, творчих школах 

та об’єднаннях, секціях та мистецьких аматорських 

об’єднаннях, на курсах, у літературно-музичних 

вітальнях, ігрових кімнатах для дітей та гуртках, які 

безпосередньо організовуються бібліотекою)  

50,00-150,00 

грн. / ос. 

37 Проведення індивідуального стажування, підвищення 

кваліфікації, консультацій на базі бібліотеки 

500 грн/тиждень 

Або 100 
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грн./день 

38 Проведення заходів (театралізованих свят, фестивалів, 

конкурсів, спортивно-розважальних, оздоровчих, 

обрядових заходів, виставок книг і творів 

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва) 

на базі бібліотеки та поза нею 

500 грн./день 

39 Формування бібліографічних списків для курсових, 

дипломних та наукових робіт 

50,00 – 150,00 

(залежно від 

обсягу) 

40 Формування бібліографічних списків для каталогів для 

особистих бібліотек і бібліотек підприємств, установ та 

організацій 

100,00 – 200,00 

(залежно від 

обсягу) 

41 Підготовка та надання письмових тематичних, 

фактографічних, аналітичних, адресно-бібліографічних 

та інших довідок для фізичних та юридичних осіб. 

30,00 – 250,00 

(залежно від 

обсягу) 

42 Експонування рекламних матеріалів юридичних та 

фізичних осіб на веб-сайтах закладів культури.  

100 – 200 грн / 

міс. 

43 Продаж документів з фондів бібліотек, що списуються 

та підлягають утилізації, фізичним та юридичним 

особам. 

10,00-1000,00 

грн. (залежно 

від обсягу і 

цінності) 

44. Здійснення фото- та відеозйомок у бібліотеці (1-3 год) 50-150 грн. 

45. Організація книжкових викладок/виставок на 

замовлення фізичних або юридичних осіб (до 50 книг) 

150 грн. 

46. Організація книжкових викладок/виставок на 

замовлення фізичних або юридичних осіб (до 100 книг) 

500 грн. 

47. Послуга збереження інформації на знімні носії 

(одноразово) 

5 грн. 

48 Послуга збереження інформації на знімні носії від 2 Гб 

(однораз.) 

10 грн. 

 

Керуюча справами                                 

виконавчого комітету міської ради                                      Наталія ЗАЯЦЬ 

 


