
ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

НАКАЗ
№ 5-ВД від 04.01.2022 р.

Про затвердження
кошторису платних послуг

Згідно Закону України «Про музеї та музейну справу», Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 
24.12.2015 р. № 911-VIII, Постанови Кабінету Міністрів України від 
02.12.2020 р. № 1183 «Про затвердження переліку платних послуг, які 
можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є 
орендою», з метою залучення додаткових джерел фінансування музею

НАКАЗУЮ:
Встановити з 10.01.2022 р. наступний перелік та вартість платних послуг по 
Вінницькому обласному краєзнавчому музею і його відокремлених 
підрозділах:

І. Вартість квитків
1. По Вінницькому обласному краєзнавчому музею

для дітей (до 18 років) — 20 грн
для студентів — 30 грн
для дорослих — 50 грн

2. По відокремлених підрозділах «Історико-меморіальному комплексу 
пам’яті жертв нацизму», «Вороновицькому музею історії авіації та 
космонавтики», «Музею композитора М. Д. Леонтовича», «Меморіальному 
музею П. І. Чайковського і Н. Ф. фон Мекк»

для дітей та студентів — 20 грн
для дорослих — ЗО грн

3. По Музею Пам’яті воїнів Вінниччини, які загинули в Афганістані, 
відокремлених підрозділах, «Музею Батозької битви», «Музею Великого 
Українця Михайла Грушевського»

для дітей та студентів — 10 грн
для дорослих — 20 грн

Право на безкоштовне відвідування музею 
мають такі категорії громадян

1. За наявності посвідчення
- учасники бойових дій, Герої України
- інваліди І і II груп
- громадяни, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 

(І і II категорій, учасники ліквідації аварії)
- члени Національної спілки художників та фотохудожників України, 

Національної спілки народних майстрів України та інших спілок (на 
профільні виставки)



- працівники музейної галузі
2. За наявності листа із проханням безкоштовного обслуговування
- вихованці дитячих будинків, будинків-інтернатів, діти-сироти
- солдати строкової служби
3. Діти віком до 6-ти років у супроводі дорослих

II. Екскурсійне обслуговування
1. По Вінницькому обласному краєзнавчому музею та відокремлених 

підрозділах «Історико-меморіальному комплексу пам’яті жертв 
нацизму», «Вороновицькому музею історії авіації та космонавтики», 
«Музею композитора М. Д. Леонтовича», «Меморіальному музею 
П. І. Чайковського і Н. Ф. фон Мекк» — 100 грн.

2. По Музею Пам’яті воїнів Вінниччини, які загинули в Афганістані, 
відокремлених підрозділах «Музею Батозької битви», «Музею 
Великого Українця Михайла Грушевського» — 50 грн.

3. Екскурсійне обслуговування по виставці коштовностей «Таємниці 
давніх курганів» — 200 грн (вхідні квитки оплачуються додатково на 
загальних підставах).

III. Вхідна плата на театралізовані екскурсійні інтерактивні 
програми

1. «Vin/Vona та їх стосунки», «Музей таємниць 4», «Музейне безсоння», 
«Андріївські вечорниці» тощо - 80 грн (включаючи екскурсійне 
обслуговування).

2. Інтерактивні екскурсії, екскурсії в рамках «Програми вихідного дня» - 
для дітей та студентів - 50 грн, для дорослих - 70 грн (включаючи 
екскурсійне обслуговування).

IV. Надходження від реалізації друкованої продукції, а також 
сувенірних виробів, значків, виробів народних промислів, декоративно- 
ужиткового мистецтва - встановлюється окремо для кожного виду 
продукції.

V. Надходження за виготовлення облікової документації на 
пам’ятки історії та археології Вінницької області у відповідності до:

Тимчасового збірника цін на науково-проектні роботи по нерухомих 
пам’ятках історії та культури Української РСР (ТЗЦНПР 91);

Державних будівельних норм України «Правила визначення вартості 
проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на 
будівництво» Мінрегіонбуд, 2013: ДСТУ Б Д. 1.1-7-2013, додаток Ж, таблиця 
Ж1;

Державних будівельних норм України «Правила визначення вартості 
проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на 
будівництво» Мінрегіонбуд, 2013: ДСТУ Б Д. 1.1-7-2013. Зміна №2, додаток 
Ж, таблиця ЖЗ.



VI. Виставкова та культурно-освітня діяльність
1. Організація та проведення персональних виставок художників, 

майстрів народної творчості, декоративного мистецтва тощо - автор дарує 1 
роботу (за бажанням може більше) до фондової збірки музею.

2. Послуги з монтування виставок, наданих іншими організаціями, 
колекціонерами, комерційних виставок - 1000 грн один робочий день.

3. Проведення вистав, концертів, виступів артистичних груп, оркестрів 
та окремих артистів, презентацій - 20 % від продажу квитків.

2. Проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, різноманіт
них виставок на замовлення - від 1000 грн.

VII. Інформаційно-довідкові послуги
1. Проведення наукової та мистецтвознавчої експертизи культурних 

цінностей - 10 % від експертної оцінки предмета.
2. Проведення виїзної експертизи - 15 % від експертної оцінки 

предмета.
3. Розробка музейного тематико-експозиційного плану для закладів 

культури, організацій та приватних осіб - від 2000 грн.
4. Складання історичних довідок з історії населених пунктів, заводів, 

фабрик, установ, організацій тощо - від 1000 грн.
5. Надання наукової консультації по історії, етнографії, культурі та 

природі краю - від 200 грн.
6. Складання довідок бібліографічного характеру, рецензування 

рефератів, науково-дослідницьких робіт - від 500 грн.
7. Користування музейними науковими розробками та їх 

ксерокопіювання, фотокопіювання або копіювання на електронні носії:
1 сторінка формату А 4 - 10 грн.

8. Інформаційно-довідкові послуги та користування фондовими 
музейними предметами (здійснюються лише за умови наявності відношення 
або написання заяви замовником та офіційного дозволу директора 
Вінницького обласного краєзнавчого музею):

8.1. Ксерокопіювання фондових документів, фотографій технічними 
засобами музею - 1 одиниця збереження (А 4) - 10 грн.; (А 3) - 20 грн;

8.2. Сканування фондових музейних предметів технічними засобами 
музею - 1 одиниця збереження - 30 грн;

8.3. Фотографування фондових музейних предметів технічними
засобами музею та копіювання на електронні носії - 1 фото - 30 грн;

8.4. Фотографування фондових музейних предметів технічними
засобами замовника - 1 фото - 20 грн.

9. Проведення приватних кіно- і фото зйомок в експозиції музею - від 
300 грн.

VIII. Технічні послуги
1. Сканування та друк власних матеріалів замовника:

- аркуш А 4 - 20 грн;
- аркуш А 3 - 30 грн.

2. Ксерокопіювання власних матеріалів замовника:
- А 4 - 1,50 грн;



- А 3-2,50 грн.
3. Комп’ютерний набір (сторінка) - 20 грн.
4. Комп’ютерна верстка (сторінка) - ЗО грн.
5. Виготовлення макета афіші (А-4) - від 300 грн.
6. Виготовлення макета програми концерту - від 200 грн.
7. Виготовлення макета буклета - від 1000 грн.
8. Виготовлення макета запрошення - від 300 грн.
9. Комп’ютерний дизайн та верстка виставкових стендів - від 1000 грн.

VIII. Бухгалтерії забезпечити дотримання касової дисципліни. 
Відповідальна - Шпак І. А.

IX. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор музею Катерина ВИСОЦЬКА

З наказом ознайомлені:
ЛІ

<?■ ії.


