Шановні добродії!
Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого
знаходиться за адресою:
м. Кропивницький, вул. Тобілевича, 16
телефон для довідок (0522) 37-32-91
Працюємо з 10.00 до 17.00
Вихідний день - субота (екскурсії за попередньою домовленістю)
***
ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ МУЗЕЮ
Надаються відповідно
до Постанови Кабінету Міністрів України
від 02 грудня 2020 року № 1183
№
з/п

Прейскурант цін затверджений наказом
по КЗ «Літературно-меморіальний музей
І.К. Карпенка-Карого міста Кропивницького»
від 23 грудня 2021 року № 32 (Додаток № 4)

Найменування послуги

Ціна (грн.)

1.

Вхідний квиток для дорослих

16-00

2.

Вхідний квиток для учнів та студентів

8-00

3.

Путівка екскурсійна для групи дорослих (до 15 осіб)

160-00

4.

Путівка екскурсійна для групи учнів та студентів (до 15 осіб)

80-00

5.

Путівка лекційна виїзна (для групи до 30 осіб)

150-00

6.

Фото-, відео- та кінозйомка окремих експонатів в експозиції
(за 1 предмет)
Фото-, відео- і кінозйомка приміщень та інтер’єрів музею,
території та об’єктів музею (за 1 годину)
Відеозйомка екскурсії, виставки, заходу (за 1 годину відеозйомки)

15-00

Фотокопіювання музейних предметів, документів з фондів музею
(до 10 предметів, документів)
Ксерокопіювання, сканування документів з фондів музею
(до 10 документів)
Проведення консультацій з питань збереження, дослідження
музейних предметів
(за 1 годину)
Надання наукових довідок
(за 1 друковану сторінку)
Проведення виставок, свят, зустрічей, конкурсів, презентацій
(за 1 годину для групи до 30 осіб)
Надання експозиційного залу для проведення культурно-масових,
наукових та навчальних заходів
(за 1 годину 50 посадочних місць х 16 грн.)

120-00

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

Продаж друкованих видань про музей (буклетів, листівок,
конвертів, плакатів, компакт-дисків, сувенірних виробів)

160-00
160-00

120-00
120-00

250-00
320-00
800-00

За окремою
калькуляцією

ПРАВО НА БЕЗКОШТОВНИЙ ВХІД ДО МУЗЕЮ МАЮТЬ:
 діти-дошкільнята
 діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; вихованці спецшкіл для дітей
з особливими освітніми потребами
 учасники Другої світової війни та прирівняні до них категорії
 учасники ліквідації аварії на ЧАЕС
 воїни-інтернаціоналісти
 учасники АТО/ООС та члени їх родин
 рядові строкової військової служби
 співробітники музеїв, бібліотек, архівів
 члени Національної Спілки письменників України
ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ У МУЗЕЇ (ВХІД ВІЛЬНИЙ):
 18 травня - Міжнародний день музеїв
 1 червня - Міжнародний день захисту дітей
 28 червня - День Конституції України
 24 серпня - День Незалежності України
 друга субота вересня – День міста
 29 вересня - День народження І.К. Карпенка-Карого
 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного
мистецтва
 3 грудня - Міжнародний день інвалідів (для відповідної категорії)

