Перелік платних послуг,
що надаються Національним музеєм українського народного декоративного мистецтва
населенню, підприємствам, установам, організаціям:
Найменування послуги

Вартість

Екскурсійне обслуговування
Тематична екскурсія
(45 хв., група до 25 осіб)

200,00 грн

Оглядова екскурсія одного поверху
(45 хв., група до 25 осіб)

200,00 грн

Оглядова екскурсія двох поверхів
(90 хв., група до 25 осіб)

400,00 грн

Інтерактивна екскурсія
(група до 20 осіб)

300,00 грн.

Екскурсія іноземною мовою
(45 хв., група до 25 осіб)

600,00 грн.

Театралізована екскурсія
(з 1 особи)

100,00 грн.

Екскурсія до фондосховища
(з 1 особи)

100,00 грн.

Культурно-мистецька програма «Від Миколая до Різдва»
(з 1 особи, без майстер-класу)

100,00 грн.

Розважально-пізнавальна програма «Свято Гарбуза»
(з 1 особи)

150,00 грн.

Експонат на канікулах
(з 1 особи)

100,00 грн.

Лекція (екскурсія) вихідного дня
(без вартості вхідного квитка)

50,00 грн.

Лекція виїзна
(група до 20 осіб)

400,0 грн.

Майстер-класи по категоріям
Майстер-клас (категорія 1)
(до 60 хв., з 1 особи)

50,00 грн.

Майстер-клас (категорія 2)
(до 60 хв., з 1 особи)

100,00 грн.

Майстер-клас (категорія 3)
(до 60 хв., з 1 особи)

150,00 грн.

Майстер-клас (категорія 4)
(до 120 хв., з 1 особи)

200,00 грн.

Аматорське відео та фотозйомка експозиції музею
для однієї особи

50,00 грн.

для групи відвідувачів

150,00 грн.

Фотозйомка, ксерокопіювання та мікрофільмування
За право фотографування та малювання 1 музейного предмета з
підставкою, штативом, мольбертом та іншими пристроями:
- для методичної та науково-дослідної роботи без права
публікації

50,00 грн.

-

для методичної та науково-дослідної роботи за право
ксерокопіювання та мікрофільмування

50,00 грн.

-

для складання комплексів одягу, підбір творів одного
автора або одного регіону

50,00 грн.

-

для публікації у наукових, навчальних, навчальнометодичних виданнях

100,00 грн.

-

для публікації в науково-популярних і художніх
виданнях, альбомах, каталогах, листівках

300,00 грн.

-

для публікації в календарях, плакатах, банерах

400,00 грн.

-

для виготовлення рекламного продукту

2000,00 грн.

За відкриття та демонтаж однієї вітрини.

300,00 грн.

За використання слайдів та цифрових зображень одного
музейного предмета.

1000,00 грн.

За консультацію спеціаліста музею при проведенні фотозйомки.

300,00 грн

Примітка: при фотографуванні, ксерокопіюванні, мікрофільмуванні та прокаті
неопублікованих музейних предметів усі тарифи збільшуються в 2 рази, для унікальних
пам'яток встановлюється договірна ціна
Фотосесія в експозиції музею (до 60 хв.)

1000,00 грн.

Фото, та інші роботи, що виконуються музеєм.
За виконання службами музею фотографування, ксерокопіювання, сканування музейних
предметів, окрім платні за право відтворення музейних предметів, стягується плата за
фактичні видатки відповідно калькуляцій на окремі види робіт.
Кіно - відео - телезйомка
За право зйомки з метою прокату в інтер'єрах музею протягом 1
години і за кожну наступну годину:

-

художнього фільму

3000,00 грн.

-

документального або науково-популярного фільму

1000,00 грн.

-

інформаційної програми або передачі

500,00 грн.

-

рекламного сюжету

2000,00 грн.

За право зйомки 1 музейного предмета:
- для навчальної програми

100,00 грн.

-

для решти, окрім реклами

300,00 грн

-

для реклами

2000,00 грн.

Примітка: при кіно - відео - телезйомки та прокаті неопублікованих музейних предметів усі
тарифи збільшуються в 2 рази, для унікальних пам'яток встановлюється договірна ціна.
За консультацію спеціаліста музею при проведенні кіно - відео телезйомки.
Експертизи
За експертизу 1 предмета з оформленням відповідної
документації:
- наукове визначення, що містить в собі короткий опис
предмета та висновки про його історико-художню та
культурну цінність

300,00 грн.

400,00 грн.

-

наукове визначення, що містить в собі висновки про
атрибуцію, історико-художню та культурну цінність

600,00 грн.

-

складне наукове визначення, що потребує більш
глибокого і детального вивчення предмета, залучення
консультантів

800,00 грн.

Експертиза без оформлення висновків експертної оцінки (усна) оплачується за зменшеним
вдвічі тарифом
Для виїзних і термінових експертиз усі тарифи зростають за домовленістю.
Фотографування та друк фотозображень предметів для
експертного висновку музеєм - за один предмет
(фотозображення).

50,00 грн

Наукові консультації
Одна усна консультація

200,00 грн.

Рецензування
Тематико-експозиційні плани, лекції, дисертації

від 300,00 грн.

Робота в науковій бібліотеці музею.
Знаходження і підбір літератури по заданій темі - 1 назва

10,00 грн.

Користування літературою (до 60 хв.)
Тимчасове зберігання
Термін тимчасового зберігання пам’яток у фондосховищі музею
14 днів
Термін тимчасового зберігання пам’яток у фондосховищі музею
(після 14 днів) за кожний наступний день зберігання за один
предмет

50,00 грн.
безкоштовно
100,00 грн.

Проведення виставкових та культурно-мистецьких заходів
(проектів) ( за тиждень)

5000,00 грн.

Надання послуг з організації та/або проведення культурномасових та наукових заходів (60 хв.)

2500,00 грн

