Додаток 1
до наказу № 01 від 02.01.18

ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватися КЗ «Житомирський обласний краєзнавчий музей»
Житомирської обласної ради
№ п/п
1.1
1.2

2.1
2.2
2.3
2.4

3.1

3.2

3.3

Вид послуги

Примітка
1. Відвідування музею та виставок

Вартість

Ціна квитка для дорослих
15 грн
Ціна квитка для дітей
8 грн
2. Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та у приміщеннях музеїв, під час огляду експозицій,
виставок
Обслуговування однієї екскурсійної групи дорослих (до 25 чол.)
60 грн
Обслуговування однієї екскурсійної групи дітей (до 25 чол.)
40 грн
Обслуговування однієї змішаної екскурсійної групи (до 20 чол.)
50 грн
Обслуговування сімейної екскурсії (до 4 чол включно):
- Літературно-меморіальний музей Л. Українки;
- Музей партизанської слави Полісся;
40 грн
- Коростенський краєзнавчий музей;
- Літературно-меморіальний музей-садиба родини Рильських;
- Брусилівський історичний музей ім. І. Огієнка
3. Проведення фото-, відео- і кінозйомок окремих експонатів, експозицій, інтер’єрів та територій музею
Аматорське фотографування відвідувачів та експонатів в
постійнодіючій експозиції без штатива та підсвітки без права на
20 грн
публікацію, тиражування та реалізацію для групи до 5 чол.включно
Аматорське фотографування відвідувачів та експонатів в
постійнодіючій експозиції без штатива та підсвітки без права на
40 грн
публікацію, тиражування та реалізацію для групи більше 5 чол.
Професійне фотографування музейних предметів без права на публікацію, тиражування та реалізацію з використанням техзасобів
замовника (для учбово-методичної, науково-дослідницької роботи):

- опублікованого предмета, що знаходиться в експозиції й не

вимагає спеціальної підготовки для фотографування (без
демонтажу вітрини)

1 предмет

25грн

1 предмет

85 грн

1 предмет

25 грн

1 друкований або рукописний
аркуш у книгах чи документах
1 предмет

5 грн

- опублікованого предмета, що знаходиться в експозиції й

вимагає спеціальної підготовки до фотографування (за
технічних умов, що дозволяють провести демонтаж
вітрини)
- опублікованого предмета, друкованого або рукописного
аркуша у книгах чи документах з фондів музею

- неопублікованого предмета, друкованого або рукописного

80 грн

аркуша у книгах чи документах з фондів музею

3.4

3.5
3.6

1 друкований або рукописний
50 грн+кожен наступний
аркуш у книгах чи документах
аркуш 20 грн
Використання музейних предметів для кіно-відеозйомок в постійно діючих експозиціях та на території музею:
1 експозиція
30 грн
- аматорських фільмів
5 хв.
1 експозиція
100-300 грн
- хронікально-документальних,
5 хв.
1 експозиція
500-1000 грн
- науково-популярних фільмів
до 1 год.
1 експозиція
800 грн
- художніх фільмів
5 хв.
Кіно-відеозйомка відвідувачів в інтер’єрах музею
До 1 години
130 грн
Використання для кіно-відеозйомок музейних предметів з фондосховищ:
1 предмет
60 грн
- опублікований предмет
1 предмет
120 грн
- неопублікований предмет
4. Бібліотечні послуги

4.1

4.2

Користування літературою для сторонніх організацій (осіб) за науковим інтересом дослідника (книги, журнали):
- рідкісного фонду
1 одиниця
- сучасні видання
1 одиниця
Бібліографічні довідки
1 довідка
Складання бібліографічних списків для курсових, дипломних, наукових
робіт

1 список

3 грн
1 грн
3 грн
20-100 грн

4.3

5.1

Фотокопіювання матеріалів бібліотечного фонду:
- рідкісного фонду

1 одиниця (книга, періодичне
15 грн
видання)
- сучасні видання
1 одиниця (книга, періодичне
5 грн
видання)
5. Розроблення та оформлення інтер'єрів, дизайнерського оздоблення виставкових стендів
Побудова експозиції, консультації з розроблення архітектурно300-500 грн
художнього рішення
Для сторонніх організацій
стягується плата за видатки
відповідно до калькуляції
роботи
6. Реалізація сувенірної та друкованої продукції

Продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках) видань про
Вартість окремого виду
фонди і діяльність бібліотек, музеїв, картинних галерей,
продукції визначається з
виставкових залів, заповідників та інших закладів культури і
урахуванням витрат,
мистецтва, репродукцій, наборів листівок, афіш, плакатів (у тому
пов’язаних з їх виготовленням
числі із зображенням творів мистецтв, пам'яток літератури), а
також сувенірних виробів, значків, виробів народних промислів,
декоративно-ужиткового мистецтва.
7. Проведення наукової та мистецтвознавчої експертизи, у тому числі виїзної, культурних цінностей, які перебувають у приватній
власності, придбані у художніх салонах, галереях, і таких, що в установленому порядку ввозяться або вивозяться через державний
кордон
7.1
Оформлення довідки-висновку мистецтвознавчої експертизи для
1 предмет
100 грн
юридичних осіб.
Кожен наступний – 20 грн
7.2
Оформлення довідки для митного контролю на вивіз художнього
1 предмет
50 грн
твору (пам’ятка мистецтва, культури) для фізичних осіб
Кожен наступний – 20 грн
8. Розробка сценаріїв і проведення заходів
8.1 Розроблення сценаріїв, постановочна роботаі проведення заходів за заявками підприємств,установ та організацій:
- експонування пересувних фотодокументальних виставок
До 14 днів
200 грн
- експонування виставок з фондових колекцій з науковим
1 година
100 грн
коментарем
8.2 Проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів,
Вартість визначається з
спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок
урахуванням витратних
книг і творів образотворчого мистецтва.
матеріалів та обсягу
проведеної роботи
6.1

8.3 Надання послуг з організації та/або проведення культурно-масових
заходів, міжнародних симпозіумів, науково-практичних конференцій,
семінарів, майстер-класів, фестивалів, виставок.

Вартість визначається з
урахуванням витратних
матеріалів та обсягу
проведеної роботи

8.4 Навчання у студіях, на курсах, у гуртках, проведення занять, майстер-класів:
- читання лекцій для дорослої аудиторії
1 година
60 грн
- читання лекцій для дитячої аудиторії
1 година
40 грн
8.5 Організація діяльності любительських об'єднань та клубів за інтересами (історичних, етнографічних, художніх, технічних,
природничо-наукових, колекційних, за професіями):
- проведення занять на базі експозицій музею для дорослої
Еквівалентна вхідній платі
аудиторії
- проведення занять на базі експозицій музею для дитячої
Еквівалентна вхідній платі
аудиторії
9. Надання інших послуг
9.1 Надання залу музею для влаштування тимчасової виставки
1 доба
150 грн
9.2 Надання конференц-залу музею
9.3 Надання місць для стоянки автомобілів та інших транспортних
засобів.

Директор музею

1 година

200 грн

1 доба

7 грн

Р.А. Насонов

