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Про встановлення вартості 
виготовлення дублікату документа 
про вищу освіту

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. 
№ 796 «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися 
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 
належать до державної і комунальної форми власності», від 09.09.2020 р. 
№811 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)» та укладених 
договорів № 263/21/81Т/21 від 07.06.2021 р., № 262/21/82Т/21 від 07.06.2021 р., 
№ 332 від 14.07.2021 р., № 333 від 14.07.2021 р., № 334 від 14.07.2021 р. та 
№ 335 від 14.07.2021 р.

НАКАЗУЮ:

1. Встановити вартість виготовлення дублікату документа про вищу 
освіту, які видаються у 2021 році Державним вищим навчальним закладом 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» в 
наступному розмірі:

- дублікат документа про вищу освіту з додатком -  56,66 грн (в тому 
числі вартість виготовлення диплома бакалавра, магістра, спеціаліста 
(бакалавра з відзнакою, магістра з відзнакою, спеціаліста з відзнакою) -  
18,96 грн, бланк додатка до диплома бакалавра, магістра, спеціаліста 
європейського зразка -  19,20 грн (5 аркушів з розрахунку 3,84 грн за 1 аркуш), 
послуги персоналізації інформаційних даних у додатку європейського зразка -  
11,90 грн та скріплення додатків -  1,00 грн, двостороння ксерокопія додатку 
європейського зразка -  5,6 грн);



- дублікат документа про вищу освіту з додатком -  60,5 грн (в тому числі 
вартість виготовлення диплома бакалавра, магістра, спеціаліста (бакалавра з 
відзнакою, магістра з відзнакою, спеціаліста з відзнакою) -  18,96 грн, бланк 
додатка до диплома бакалавра, магістра, спеціаліста європейського зразка -  
23,04 грн (6 аркушів з розрахунку 3,84 грн за 1 аркуш), послуги персоналізації 
інформаційних даних у додатку європейського зразка -  11,90 грн та скріплення 
додатків -  1,00 грн, двостороння ксерокопія додатку європейського зразка -
5.6 грн).

2. Встановити вартість виготовлення дублікату документа про вищу 
освіту, які видаються у 2021 році Івано-Франківським фаховим коледжем 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в 
наступному розмірі:

- дублікат документа про вищу освіту з додатком -  56,66 грн (в тому
числі вартість виготовлення диплома молодшого спеціаліста -  18,96 грн, бланк 
додатка до диплома молодшого спеціаліста європейського зразка -  19,20 грн 
(5 аркушів з розрахунку 3,84 грн за 1 аркуш), послуги персоналізації
інформаційних даних у додатку європейського зразка -  11,90 грн та скріплення 
додатків -  1,00 грн, двостороння ксерокопія додатку європейського зразка -
5.6 грн);

- дублікат документа про вищу освіту з додатком -  60,5 грн (в тому числі
вартість виготовлення диплома молодшого спеціаліста -  18,96 грн, бланк 
додатка до диплома молодшого спеціаліста європейського зразка -  23,04 грн 
(6 аркушів з розрахунку 3,84 грн за 1 аркуш), послуги персоналізації
інформаційних даних у додатку європейського зразка -  11,90 грн та скріплення 
додатків -  1,00 грн, двостороння ксерокопія додатку європейського зразка -
5.6 грн).

3. Документи про вищу освіту з додатком для випускників університету, 
які навчаються за державним замовленням, виготовити за рахунок коштів 
загального фонду.

4. Документи про вищу освіту для осіб, які навчаються за кошти 
фізичних або юридичних осіб виготовити за рахунок коштів спеціального 
фонду без відшкодування вартості документа вищевказаним випускникам 
університету.

5. Відшкодування вартості виготовлення дублікату документа про освіту 
здійснювати студентами ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» на казначейський рахунок одержувача ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 
р/р UA 428201720343121003200004270, ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, код 
ЄДРПОУ 02125266.

7. Відшкодування вартості виготовлення дублікату документа про освіту 
здійснювати студентами Івано-Франківського фахового коледжу 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на 
казначейський рахунок одержувача Відокремлений структурний підрозділ 
«Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного



університету імені Василя Стефаника», р/р UA 528201720343101010200004270, 
ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 02125266.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково- 
педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку Шинкарука Я. І., 
проректорів з науково-педагогічної роботи Михайлишин Г. И., Шарина С. В. та 
заступника головного бухгалтера Шкромиду Н. О.

Т. в. о. ректора Г. Й. Михайлишин


