Додаток № 1 до наказу № 13
від 11.02.2021 р.

Прейскурант ціни
на платні послуги, які надаються
Кіровоградським обласним краєзнавчим музеєм, його відділами та філіями
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
від 02 грудня 2020 р. №1183

№
1.

Найменування послуг

Час

Ціна (грн)

Обслуговування екскурсійних груп та окремих відвідувачів на територіях та у
приміщеннях музею, його відділів, філій під час огляду експозицій, виставок
тощо, а саме:
у відділі історії Кіровоградського обласного краєзнавчого музею
1) Квиток для дорослих
20,00
2) Квиток для дитини шкільного віку, студентів,
15,00
пенсіонерів
3) Квиток для дитини дошкільного віку
10,00
4) Квиток сімейний
55,00
(2 дорослих + 2 дитини до 14 років)
25 хв
5) Екскурсія для дітей дошкільного віку
50,00
45-70 хв 100,00
6) Екскурсія по відділу
45-70 хв 200,00
7) Екскурсія оглядова іноземною мовою
у відділі природи Кіровоградського обласного краєзнавчого музею
1) Квиток для дорослих
20,00
2) Квиток для дитини шкільного віку, студентів,
15,00
пенсіонерів
3) Квиток для дитини дошкільного віку
10,00
4) Квиток сімейний
55,00
(2 дорослих + 2 дитини до 14 років)
25 хв
5) Екскурсія для дітей дошкільного віку
50,00
45-70
хв
6) Екскурсія по відділу
100,00
45-70
хв
7) Аудіоекскурсія
30,00
у відділі Кіровоградського обласного краєзнавчого музею –
меморіальному музеї М.Л. Кропивницького
1) Квиток для дорослих
15,00
2) Квиток для дитини шкільного віку, студентів,
10,00
пенсіонерів
3) Квиток для дитини дошкільного віку
7,00
4) Квиток сімейний
40,00
(2 дорослих + 2 дитини до 14 років)
5) Екскурсія для дітей дошкільного віку
50,00
45
хв
6) Екскурсія по музею
100,00
у філії Кіровоградського обласного краєзнавчого музею –
заповіднику-музеї І.К. Тобілевича (Карпенка-Карого) Хутір Надія
1) Квиток для дорослих
20,00
2) Квиток для дитини шкільного віку, студентів,
15,00
пенсіонерів
3) Квиток для дитини дошкільного віку
10,00
45-90
хв
4) Екскурсія по заповіднику
100,00

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

у відділі Кіровоградського обласного краєзнавчого музею –
музеї історії українського хореографічного мистецтва
1) Квиток для дорослих
10,00
2) Квиток для дитини дошкільного віку
5,00
45 хв
3) Екскурсія (за замовленням)
100,00
25 хв
4) Екскурсія для дітей дошкільного віку
50,00
у філії Кіровоградського обласного краєзнавчого музею –
«Історико-архітектурному заповіднику родини Раєвських»
1) Квиток для дорослих
15,00
2) Квиток для дитини шкільного віку, студентів,
10,00
пенсіонерів
3) Квиток для дитини дошкільного віку
7,00
45 хв
4) Екскурсія по заповіднику
70,00
Проведення фестивалів, інформаційно-масових,
за окремою
розважальних, виставкових, освітніх та інших
калькуляцією
культурно-мистецьких заходів (проєктів)
Демонстрація відео та кінофільмів
50,00
(1 особа)
Розміщення рекламної продукції та рекламних
за окремою
конструкцій під час проведення заходів
калькуляцією
Проведення занять у студіях, підготовчих групах,
за окремою
групах раннього естетичного розвитку, творчих
калькуляцією
школах та об’єднаннях, секціях та мистецьких
аматорських об’єднаннях, на курсах, у літературномузичних вітальнях, ігрових кімнатах для дітей та
гуртках, які безпосередньо організовуються
закладом, а також індивідуального стажування,
підвищення кваліфікації, консультацій з питань
збереження, дослідження, консервації та реставрації
культурних цінностей
Проведення:
500,00
• театралізованих свят, конкурсів;
виставок книг, творів образотворчого
та декоративно-ужиткового мистецтва
600,00
• обрядових заходів
Надання послуг з організації та/або проведення:
• культурно-масових заходів
• наукових заходів (науково-практичних
конференцій, пленерів тощо); навчальних заходів
(семінарів, семінарів-практикумів, майстер-класів,
творчих лабораторій тощо), інших культурномистецьких заходів (проєктів)
Показ слайд-фільмів, кінопрограм

300,00
500,00

1 особа

50,00

Виготовлення та продаж у неспеціалізованих
магазинах (кіосках), через електронні системи
продажу:
• видань про фонди і діяльність музеїв,
заповідників, реставраційних та інших закладів
культури,
• довідково-бібліографічних та інформаційних
продуктів (в електронному вигляді-компакт-дисків),
• репродукцій, наборів листівок, а також сувенірних
виробів, значків, виробів народних промислів,
декоративно-ужиткового, образотворчого та
фотомистецтва тощо
10. Проведення:
• професійних фотозйомок приміщень та інтер’єрів
музеїв та заповідників, територій та музейних
об’єктів,
• професійних відео- і кінозйомок приміщень та
інтер’єрів музеїв та заповідників, територій та
музейних об’єктів,
• професійних фото- відео- кінозйомок окремих
експонатів, експозицій.
Фото- відео- кінозйомок окремих сторінок
документів з бібліотечних та музейних фондів
(за заявками юридичних та фізичних осіб):
▪ фотографування зі штативом
підсвітленням експонату, який знаходиться в
експозиції (1 знімок).
▪ проведення професійних фотосесій в
експозиції музею, території заповідників
Примітка: якщо для фотографування музейного
предмета необхідно провести демонтаж вітрини –
додаткова плата
11. Експонування рекламних матеріалів юридичних та
фізичних осіб у приміщеннях або розміщення на
веб-сайті закладу
12. Додаткові бібліотечні послуги:
• формування бібліографічних списків для
курсових, дипломних та наукових робіт, каталогів
для особистих бібліотек і бібліотек підприємств,
установ та організацій;
• підготовка фактографічних, аналітичних,
бібліографічних та інших довідок для фізичних та
юридичних осіб
Основні бібліотечні послуги:
• користування літературою (книги, журнали):
рідкісні;
сучасні;
• фотографування бібліотечних фондів:
рідкісні;
сучасні
• Ксерокопіювання матеріалів наукової бібліотеки
9.

за окремою
калькуляцією

1 год

300,00

1 год

500,00

1 од

100,00

1 од

100,00

1 год

300,00
150,00
за окремою
калькуляцією

1 джер.

5,00

1 стор.

50,00

1 од
1 од

30,00
10,00

1 стор
1 стор
1 стор

5,00
3,00
3,00-5,00

• Сканування матеріалів наукової бібліотеки

1 стор

10,00

13. Підготовка та надання:
1 стор. 50,00
• письмових тематичних та фактографічних
довідок;
1 стор. 100,00
• аналітичних, адресно-бібліографічних та інших
довідок для фізичних та юридичних осіб
Роздрукування
інформації з електронних носіїв:
14.
Чорно-біла
1 стор 4,00
Кольорова
8,00
15. Фотокопіювання, репродукування, сканування,
фотографування, ксерокопіювання,
мікрофільмування, мікрокопіювання з книжок,
брошур, газет, журналів, музейних предметів,
документів з фондів та бібліотеки музею:
1 стор
10,00
• Ксерокопіювання опублікованих матеріалів з
фондів музею
1 стор
50,00
• Ксерокопіювання неопублікованих матеріалів з
фондів музею
1 стор
15,00
• Сканування опублікованих матеріалів з фондів
музею
1 стор
70,00
• Сканування неопублікованих матеріалів з фондів
музею
Продаж
фізичним та юридичним особам документів
за окремою
16.
з фондів наукової бібліотеки краєзнавчого музею,
калькуляцією
що списуються та підлягають утилізації
17. Проведення наукової та мистецтвознавчої експертної оцінки, у тому числі
виїзної: дослідження, обстеження, атрибуція культурних цінностей (для
юридичних та фізичних осіб);
підготовка та надання історичних, аналітичних висновків, довідок та іншої
інформації:
Твори живопису
Проста
1 од
100,00
Складна
200,00
Друковані видання (стародруки, книги,
1 од
100,00
картографічні, нотні видання)
Архівні документи, включаючи фото-, кіно- (відео-), 1 од
100,00
фотопам’ятки
Предмети нумізматики, філателії, боністики,
1 од
фалеристики:
50,00
колекція 100,00
Предмети декоративно-ужиткового мистецтва
Проста
1 од
50,00
Складна
100,00
Сувенірна продукція
1 од
30,00
Меблі
1 од
100,00
Посуд
1 од
50,00
Одяг, тканини
1 од
50,00
Предмети релігійного культу
Проста
1 од
50,00
Складна
200,00

Предмети побуту

1 од

50,00

Філокартія (листівки)

1 од

10,00

18. Створення та оформлення музейних експозицій,
розроблення тематико-експозиційних планів музеїв
19. Послуги під час роботи в фондах музею:
• Відбір справ за описами (каталогами) при
тематичному виявленні:
▪ машинопис (1 заголовок);
▪ рукописи ХІХ-ХХ ст. (1 заголовок);
▪ палеографічні;
▪ речові предмети.
• Видача справ і музейних предметів з
фондосховища:
▪ До XVIII ст., унікальних
▪ XVIII – поч. ХХ ст.
▪ З 1945 року
Надання послуг з тимчасового зберігання у музеї,
його філіях та відділах культурних цінностей,
музейних предметів, предметів музейного значення,
що перебувають у власності, користуванні
юридичних та фізичних осіб, після проведення
обстежень, досліджень.
20. Атрибуція візуальна
• творів (виробів) образотворчого і декоративноужиткового мистецтва
• рукописів
• документів
• друкованих видань
• інших культурних цінностей
• предметів археології
на замовлення юридичних та фізичних осіб
З письмовою довідкою
21. Надання кейтерингових послуг з метою організації
відпочинку і дозвілля громадян під час проведення
культурно-масових та наукових заходів, науковопрактичних конференцій, пленерів, конкурсів,
професійних та корпоративних свят, навчальних
заходів (семінарів, семінарів-практикумів, майстеркласів, тренінгів, творчих лабораторій та
майстерень), виставок, фестивалів та інших
культурно-мистецьких заходів (проєктів)
22. Надання послуг, пов’язаних із створенням умов для
організованого туризму, відпочинку
(короткострокового відпочинку: розбиття наметів і
розкладання вогнищ у спеціально облаштованих та
відведених для цього місцях)

за окремою
калькуляцією

1 од
1 од
1 од
1 од

10,00
10,00
16,00
20,00

1 од
1 од
1 од

60,00
40,00
20,00

1 доба

50,00

1 од

100,00

1 од
1 од
1 од
1 од
1 од

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

1 од

250,00
за окремою
калькуляцією

за окремою
калькуляцією

23. Обстеження та дослідження нерухомих об’єктів
культурної спадщини:
• Надання фізичним та юридичним особам
письмових історичних, аналітичних, тематичних
довідок, висновків щодо нерухомих об’єктів
культурної спадщини (окрім археологічних
пам’яток та на необстежені об’єкти).
Написання довідок в розрізі археології на пам’ятки,
що досліджені і мають облікову документацію.
• Надання методичної допомоги, консультацій,
підготовка висновків, рекомендацій, звітів з питань
збереження нерухомих об’єктів культурної
спадщини та рухомих предметів, пов’язаних з
нерухомими об’єктами культурної спадщини.
• Розроблення облікової документації на нерухомі
об’єкти культурної спадщини, на пам’ятки
археології - із залученням спеціаліста зі званням.
• Розроблення науково-проектної документації
(розділ «Наукові дослідження»)
та підготовка рекомендацій щодо ремонту та
реставрації нерухомих об’єктів культурної
спадщини.
• Рецензування науково-проектної та облікової
документації щодо нерухомих об’єктів культурної
спадщини.
• Моніторинг стану збереження нерухомих
об’єктів культурної спадщини (в районах та ОТГ)
 Послуги надаються за окремими калькуляціями, складеними згідно
Тимчасового збірника цін на науково-проектні роботи по нерухомих
пам’ятках історії та культури Української РСР (ТЗЦНР-91), Стандарту ДСТУ
БД.1.1.-7:2013 (зміни № 3, згідно наказу від 24.09.2018 № 334 ДП
«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації,
сертифікації та якості») «Правила вартості проектно-вишукувальних робіт та
експертизи проектної документації на будівництво»).
Визначення вартості та надання платних послуг закладом, його відділами та
філіями здійснюватиметься відповідно
положень Постанови Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2020 р. №1183;
наказу Міністерства культури України. Міністерства фінансів України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01 грудня 2015 р. №
1004/1113/1556

