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Тарифи на професійну фото-, відеозйомку та інші послуги, які
надає Національний науково-природничий музей НАН України
з 01 березня 2021 р.
№
п/п

Види послуг

Одиниці

Вартість в грн.

1.

Проведення професійної фото- або кінозйомки в
1 година* Для знімальної групи до 10
експозиції Музею для комерційних, рекламних і інших
чоловік (враховано
1740
цілях та художніх фільмів*
супровід 1 особи від музею)
Для знімальної групи більше
10 чол. (враховано супровід
від музею)**
2840

2.

Проведення професійної фото- або відеозйомки в
експозиції Музею для науково-популярних і освітніх
програм*

1 година* Для знімальної групи до 5
чол.
760
Для знімальної групи більше
5 чол.**
1000

3.

Проведення професійної фото- або відеозйомки
окремих експонатів для художніх фільмів,
комерційних, рекламних і інших цілей*:
- звичайного експонату
- рідкісного експонату
- рідкісного експоната який легко пошкоджується
(крихкого)
- унікального експонату

1 година*

4.1. Наукове визначення колекції і окремих об'єктів
природничого походження або виробів з них) :
- для приватних осіб
- для організацій
4.2. Фотографування та друк фотозображень
предметів наукового визначення

1 екзем.

4.

260
700
1000
договірна

від 260***
від 400***
1 фото

80

***Для термінових та виїзних експертиз застосовується коеф. 2

5.

6.

Наукові консультації співробітників музею:
до 1
- для приватних осіб
години*
- для організацій та при проведенні кіно-відеозйомки
Послуги бібліотеки Музею: знаходження і підбір
літератури по заданій темі
Головний бухгалтер

1 назва

від 260
від 400
20
Мілерова О.В.

Примітки: В неробочі години (субота-неділя, понеділок-п’ятниця з 6.00 до 11.00 та з 18.00 до 21.00) тарифи на послуги
збільшуються в 2 рази.
* Мінімальний час (перша година) сплачується повністю.
** У разі, якщо у зйомці художнього фільму або реклами бере участь понад 50 осіб, вартість за право зйомки встановлюється
за домовленістю сторін.
Перелік послуг відповідає статутній діяльності ННПМ НАН України. Тарифи затверджені рішенням Музейної ради ННПМ
НАН України від 16.02.2021р., протокол № 01/2021.

