
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

__12 березня_2020______ року                     Старокостянтинів                         № _____69_____ 

 

 

 

Про затвердження вартості платних 

послуг, які надаються історико-

культурним центром-музеєм 

«Старий Костянтинів» 

 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня              

2017 року № 493 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 12 грудня 2011 року № 1271», наказу Міністерства культури 

України від 01 грудня 2015 року № 1004/1113/1556 «Про затвердження 

Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, 

заснованими на державній та комунальній формі власності, керуючись           

ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити вартість платних послуг, які надаються історико-

культурним центром-музеєм «Старий Костянтинів», згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, п. 1 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 28 лютого 2019 року № 79 «Про затвердження 

вартості платних послуг, які надаються історико-культурним центром-музеєм 

«Старий Костянтинів». 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

міської ради  

12 березня 2020 року № 69 

 

Вартість платних послуг, 

які надаються історико-культурним центром-музеєм «Старий Костянтинів» 

 

1. Самостійне відвідування історико-культурного центру-музею «Старий 

Костянтинів»: 

діти шкільного віку – 15 грн 00 коп.; 

пенсіонери – 20 грн 00 коп.; 

студенти – 20 грн 00 коп.; 

дорослі відвідувачі – 30 грн 00 коп.; 

іноземні туристи – 50 грн 00 коп. 

 

2. Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на території 

замку князів Острозьких та в приміщеннях історико-культурного центру-музею 

«Старий Костянтинів»  за участю екскурсовода: 

група від 1 до 10 чоловік – 50 грн 00 коп.; 

група від 11 чоловік і більше – 100 грн 00 коп. 

 

3. Обслуговування  екскурсійних  груп і окремих відвідувачів по місту:  

пенсіонери, діти, студенти (група 20 чоловік) – 200 грн 00 коп.; 

дорослі (група 20 чоловік) – 300 грн 00 коп. 

 

4. Проведення професійних фото-, відеозйомок окремих експонатів, 

експозицій,  території та об’єктів замку князів Острозьких: 

фото-, відеозйомка – 100 грн 00 коп. 

 

5. Роздрукування інформації з електронних носіїв (формат А4): 

чорно-білий друк – 2 грн/аркуш;  

кольоровий друк  – 3 грн/аркуш.  

 

6. Ламінування:  

формат А4 – 10 грн;  

формат А5 – 8 грн; 

формат А6 – 6 грн; 

формат А7 – 4 грн. 

 

7. Стрільба з луків:  

1 постріл – 4 грн.  

 

8. Надання послуг для проведення виїзної весільної церемонії на території 

замку князів Острозьких – 1000 грн 00 коп. 
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9. Безкоштовне відвідування історико-культурного центру-музею «Старий 

Костянтинів» для категорій населення: діти-сироти, діти з багатодітних сімей, 

військовослужбовці строкової військової служби в місті Старокостянтинові, 

учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій/війни, 

учасники війни, особи з інвалідністю, сім’ї загиблих (померлих), ветерани 

війни, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (І та ІІ категорія), почесні 

гості замку князів Острозьких. 

 

 

 

Керуючий справами    підпис                            Валентина ЯНЗЮК 
 

 


