
 

Додаток 6 до Правил прийому на навчання  

до ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва» 

для здобуття вищої освіти в 2022 році 

 

 

Розмір оплати за проживання у гуртожитку  

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВА» 

для здобувачів вищої освіти, вступників 

 

Кількість вільних місць станом на 20.05.2022 рік - 15 

 

Показник 
Сума,  

грн. на одну особу 

Вартість проживання у гуртожитку* для здобувачів вищої освіти, слухачів курсів з 01 вересня 2022 року: 

- за місяць (без урахування комунальних платежів) 

- за добу (у разі тимчасового поселення) 

 

3 500 

300 

Вартість проживання у гуртожитку для вступника під час подання документів та/або проходження вступних 

випробувань за добу 
300 

 

 *Всі кімнати у гуртожитку з підвищеними умовами комфортності 

  

 

 



 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВА» 

(ПВНЗ «ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВА») 
 

   Код ЄДРПОУ 41552138 
 

В И Т Я Г  З  Н А К А З У  

 

24.05.2022                                            Київ                                            № 14 

 
Щодо встановлення вартості  

проживання у гуртожитку  

(рішення Вченої ради  

від 24.05.2022 протокол №3)  
 

Відповідно до частини 6 статті 36 Закону України «Про вищу освіту» від 01 

липня 2014 року 1556-VII, пункту 6.29 розділу 6 Статуту Приватного вищого 

навчального закладу «Інститут психології і підприємництва», затвердженого 

загальними зборами засновників від 06 квітня 2021 року (протокол № 06/04/21), 

Положення про Вчену раду Приватного вищого навчального закладу «Інститут 

психології і підприємництва», затвердженого загальними зборами засновників від 08 

квітня 2021 року (протокол № 08/04/21), Положення про порядок надання платних 

освітніх та інших послуг у Приватному вищому навчальному закладі «Інститут 

психології і підприємництва», затвердженого рішенням Вченої ради від 20 квітня 2022 

року протокол № 2 

 

НАКАЗУЮ: 
 

2. Ввести в дію рішення Вченої ради Приватного вищого навчального закладу 

«Інститут психології і підприємництва», ухвалені на засіданні 24 травня 2022 року 

протокол № 3, щодо встановлення вартості проживання у гуртожитку: 

2.1. Встановити з 01 вересня 2022 року вартість проживання у гуртожитку ПВНЗ 

«Інститут психології і підприємництва» для студентів, слухачів, співробітників за 

місяць 3500 грн. (без урахування комунальних платежів), за добу - 300 грн. 

2.2. Вартість комунальних послуг розраховувати за тарифами згідно фактичного 

споживання. 

2.3. Встановити для вступників, що потребують поселення до гуртожитку під час 

подання документів та вступних випробувань, добову вартість проживання у 

гуртожитку у розмірі 300 грн. 
 

7. Контроль за виконанням підпунктів 2.1-2.3 наказу покласти на фінансового 

директора. 

 

 
 

В.о. ректора 
 

 

Олена БАБІНА 

 


