Діє з 01.09.2020 р.
ПРЕЙСКУРАНТ
вхідних квитків, екскурсійного обслуговування та послуг, які надаються
Комунальною установою «Одеський історико-краєзнавчий музей»
(нова редакція)
ОІКМ (вул. Гаванна, 4), Музей «Степова Україна», Виставкова
зала (вул. Ланжеронівська, 24-а), Меморіал героїчної оборони
Одеси
(вул. Дача Ковалевського, 150)
Вхідний квиток (дорослих)

Сума, грн.

50,00

Вхідний квиток (учнів, студентів)

25,00

Вхідний квиток (дорослих) - (до 3-х експозицій, вул. Гаванна, 4)
Вхідний квиток (учнів, студентів – (до 3-х експозицій, вул. Гаванна, 4)

100,00
50,00

Вхідний квиток до експозиції «Зброя з колекції музею»
(дорослих, учнів, студентів) – (вул. Гаванна, 4)
Вхідний квиток (на тимчасову виставку)
Вхідний квиток пільговий

50,00

Екскурсійне обслуговування:

25,00
25,00

до 1-ї
години

Дорослих відвідувачів

100,00

Учнів та студентів

80,00

Дорослих відвідувачів (оглядова екскурсія по
3-х експозиціях, вул. Гаванна, 4)

200,00

Учнів та студентів (оглядова екскурсія по 3-х
експозиціях, вул. Гаванна, 4)

150,00

Дорослих, учнів та студентів:
- по тимчасових виставках
- по експозиції «Зброя з колекції музею»
Усіх категорій відвідувачів
на авторську тематичну екскурсію по музейній
експозиції.

50,00

1,5 години

Інші послуги:
1. Пошук матеріалів, що зберігаються у фондах:
2. Копіювання матеріалів, що зберігаються у фондах
(фотографування, сканування, ксерокопіювання):
3. Кіно-, відеозйомка матеріалів що зберігаються у
фондах:

200,00
Сума, грн.

1 день

20,00

1 предмет

20,00–200,00

1 предмет

20,00 - 50,00

1 година

100,00

- до сер. XIX ст.

1 предмет

500,00

- з II пол. XIX - поч. XX ст.

1 предмет

300,00

- поч. XX - сер. XX ст.

1 предмет

200,00

- сер. XX - поч. XXI ст.
6. Фотографування в інтер'єрі музею фізичних осіб
(непрофесійна фотозйомка):
7. Кіно-, відео зйомка (непрофесійна) в інтер'єрі
музею фізичних осіб:
8.Фотосесія в інтер'єрі музею фізичних осіб:

1 предмет

100,00

1 день

1000,00

9. Експертиза музейних предметів:

1 предмет

200,00

1 друк. арк.

20,00

4. Кіно-, відео телезйомка в експозиції, на виставках:
5. Те ж саме (п. п. 2, 3) унікальних матеріалів:

10. Складання історичної довідки:

30,00
50,00

15,00

11. Наукова консультація:
12. Послуги з організації та проведення виставки:
13. Послуги з організації та проведення масових
заходів (семінару, конференції, презентації,
концертів, фестивалів, ярмарок, театралізованих свят,
спортивно-оздоровчих заходів):

10 днів

2000,00

1 година

2000,00

1. Право на безкоштовне відвідування музею мають:
- співробітники музеїв України (за умови пред’явлення посвідчення).
- студенти навчальних закладів культури і мистецтва області (за умови
пред’явлення студентських квитків);
- учасники військових дій та прирівняні до них особи, у т.ч. учасники АТО
(за умови пред’явлення посвідчення);
- діти дошкільного віку до 6 років у супроводі батьків.
- інваліди І та ІІ груп (за умови пред’явлення відповідного посвідчення);
- багатодітні родини (за умови пред’явлення відповідного посвідчення);
- за листом-зверненням про безкоштовне відвідування:
o учні шкіл-інтернатів, позбавлені батьківського піклування;
o військовослужбовці строкової служби;
o колективні відвідування вимушених переселенців із зони АТО та
Криму.
2. Пільгову вартість квитка – 25,00 грн., сплачують:
-

ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС;
учні, студенти;
діти – вихованці дитячих дошкільних закладів (колективні відвідування);
пенсіонери України.

