ПЕРЕЛІК
додаткових платних послуг, що надаються
Національним музеєм українського народного декоративного мистецтва
І. Фотозйомка, ксерокопіювання та мікрофільмування.
1. За право фотографування та малювання (копіювання) в експозиції Музею без штативу
та підставки - 40 грн. з особи.
2. За право фотографування, малювання 1 музейного предмета з підставкою,
штативом, мольбертом та іншими пристроями:
Мета зйомки
Вартість,
(грн.)
Для методичної та науково-дослідної роботи без права
публікації
Те
ж
саме
за
право
ксерокопіювання
та
мікрофільмування
Для публікацій у наукових, навчальних,
навчально методичних виданнях
Те ж саме в багатотиражних періодичних виданнях і
газетах, розміщення в мережі Інтернет та Інтернет
виданнях
Те ж саме в науково-популярних і художніх виданнях,
альбомах, каталогах, листівках
Те ж саме в календарях, плакатах
Для виготовлення рекламного продукту

40
40
50
50
200
400
1000

3. За відкриття та демонтаж однієї вітрини - 300 грн.
4. За використання слайдів та цифрових зображень одного музейного предмета
 музейний предмет І категорії – 1000 грн.
 музейний предмет ІІ категорії – 500 грн.
5. За консультацію спеціаліста музею при проведенні фотозйомки – 300 грн.
Примітка: при фотографуванні, ксерокопіюванні, мікрофільмуванні та прокаті неопублікованих
музейних предметів усі тарифи збільшуються в 2 рази, для унікальних пам’яток
встановлюється договірна ціна..
II. Кіно - відео - телезйомка
1. За право відеозйомки в експозиції Музею з аматорською метою - 50 гривень з
особи.
2. За право зйомки з метою прокату в інтер’єрах музею протягом 1 години і за
кожну наступну годину
 художнього фільму 1500 грн.
 документального або науково-популярного фільму – 500 грн.
 інформаційної програми або передачі – 350 грн.
 рекламного сюжету – 2000 грн.

3. За зйомку 1 музейного предмета:
Мета зйомки
Для навчальної програми

Вартість (грн.)
100

Для решти, окрім рекламних

300

Для рекламних

1500

4. Якщо у зйомці художнього фільму або реклами бере участь значна кількість осіб, вартість за
право зйомки встановлюється за домовленістю сторін.
5. За консультацію спеціаліста музею при проведенні кіно – відео - телезйомки – 300 грн.
Примітка: при фотографуванні, ксерокопіюванні, мікрофільмуванні та прокаті неопублікованих
музейних предметів усі тарифи збільшуються в 2 рази, для унікальних пам’яток
встановлюється договірна ціна..
ІІІ. Фото та інші роботи, що виконуються музеєм.
1. 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.
ІV. Експертизи
1. За експертизу 1 предмета з оформленням відповідної документації

Вид експертизи
Наукове визначення, що містить в собі короткий опис
предмета та висновки про його історико-художню та
культурну цінність
Наукове визначення, що містить в собі висновки про
атрибуцію, історико-художню та культурну цінність

Ступінь складності
експертизи (грн.)
200

400

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

600

Визначення масової (заводської) продукції

100

Грошова оцінка предмета.

60

2. Експертиза без оформлення висновків експертної оцінки (усна) оплачується за
зменшеним вдвічі тарифом.

3. Для виїзних і термінових експертиз усі тарифи зростають у 2 рази.
4. При експертизі однакових предметів визначається вартість експертної оцінки одного
предмета, на решту встановлюється ціна 40 грн. за один предмет.
5. Якщо предмет експертизи має значну історико-культурну, художню, матеріальну
цінність – вартість експертної оцінки встановлюється за домовленістю сторін.
6. Фотографування та друк фотозображень предметів для експертного висновку музеєм
– за один предмет ( фотозображення) – 50 грн.
V. Робота в науковій бібліотеці музею.
1. Знайомство з картотекою – 20 грн.
2. Робота в бібліотеці 1 день – 50 грн.
3. Знаходження і підбір літератури по заданій темі – 1 назва – 10 грн.

