
Найменування послуги

Вартість на 

місяць / доба  

(грн.)

Вартість на рік   

(грн.)

Вартість проживання студентів коледжу  на загальних підставах в звичайних 

умовах (3 людини в кімнаті)
560 6720

Вартість проживання студентів коледжу в кімнатах з полібшиними умовами (2 

людини в кімнаті)
820 9840

Вартість проживання студентів коледжу в кімнатах з полібшиними умовами (1 

людина в кімнаті)
1600 19200

Вартість проживання студентів Університету  на загальних підставах в звичайних 

умовах (3 людини в кімнаті)
760 9120

Вартість проживання студентів Університету в кімнатах з полібшиними умовами 

(2 людини в кімнаті)
1120 13440

Вартість проживання студентів Університету в кімнатах з полібшиними умовами 

(1 людина в кімнаті)
2200 26400

Вартість проживання аспірантів, докторантів Університету 1200 14400

Вартість проживання іноземних студентів, аспірантів та докторантів 

Університету
1800 21600

Вартість проживання співробітників Університету та коледжу 1200 14400

Вартість проживання сторонніх осіб, за наявністю вільних місць (вартість 

визначена за добу проживання)
100

Вартість проживання студентів Університу  на загальних підставах в звичайних 

умовах (кімната на 4 ліжко-місць)
760 9120

Вартість проживання студентів Університету  на загальних підставах в звичайних 

умовах (кімната на 3 ліжко-місць)
760 9120

Вартість проживання студентів Університету в кімнатах з полібшиними умовами 

(2 людини в кімнаті)
1120 13440

Вартість проживання студентів Університету в кімнатах з полібшиними умовами 

(1 людина в кімнаті)
2200 26400

Вартість проживання аспірантів, докторантів Університету 1200 14400

Вартість проживання іноземних студентів, аспірантів та докторантів 

Університету
1800 21600

Вартість проживання співробітників Університету 1200 14400

Вартість проживання сторонніх осіб, за наявністю вільних місць (вартість 

визначена за добу проживання)
100

Гуртожиток №3 (Глазунова 2/4)

Гуртожиток №1 (Попова 9а)

Додаток до наказу № 74 -ОД від 15.07.2022 року

Вартість послуг з проживання  в гуртожитках                                                                                                                   

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського                                                                          

з 01.09.2022 року
Вартість визначена з розрахунку за одне ліжко-місце



Вартість проживання студентів Університу  на загальних підставах в звичайних 

умовах (кімната на 4 ліжко-місць)
760 9120

Вартість проживання студентів Університету  на загальних підставах в звичайних 

умовах (кімната на 3 ліжко-місць)
760 9120

Вартість проживання студентів Університету  на загальних підставах в звичайних 

умовах (кімната на 2 ліжко-місць)
760 9120

Вартість проживання студентів Університету в кімнатах з полібшиними умовами 

(2 людини в кімнаті)
1120 13440

Вартість проживання студентів Університету в кімнатах з полібшиними умовами 

(1 людина в кімнаті)
2200 26400

Вартість проживання аспірантів, докторантів Університету 1200 14400

Вартість проживання іноземних студентів, аспірантів та докторантів 

Університету
1800 21600

Вартість проживання співробітників Університету 1200 14400

Вартість проживання сторонніх осіб, за наявністю вільних місць (вартість 

визначена за добу проживання)
100

Начальник ПФВ                                                                                     Роман ГЕРАСИМЕНКО

Гуртожиток №2 (Галицька 6а)


