Додаток 1
до протоколу № 14 правління ПАТ «НСТУ» від 21.08.2017
1. Екскурсії музеєм та телецентром:
Види/тривалість екскурсій
(1 академічна година - 45
хвилин )

Оглядова музеєм/45 хв.
Оглядова телецентром з
відвідуванням студій та
апаратних/45 хв.
Оглядова музеєм з
відвідуванням однієї зі студій
/1год.30 хв.
Спеціальна/тематична лекція/
гра/майстер-клас (з
відвідуванням записів/ефірів) /
2 години
Екскурсія іноземною мовою не
залежно від виду (кожна
академічна година/ 45 хв.)
Індивідуальна екскурсія не
залежно від виду/ не більше 2
годин (до 5 осіб)

ОСНОВНА
Категорія відвідувачів/
ціна в грн. з ПДВ за
особу

ПРІОРИТЕТНА
категорія
відвідувачів/
ціна в грн. з ПДВ за
особу

Дорослі

- Діти
(з 6 років),
- школярі,
- студенти

- Студенти фахових
спеціальностей,
- діти співробітників
ПАТ «НСТУ»,
- учасники не
комерційних медійних,
благодійних,
соціальних проектів
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• Екскурсії музеєм та телецентром здійснюються виключно у супроводі гідаекскурсовода.
• Групові екскурсії здійснюються в разі комплектації групи в кількості від 5 до
25 осіб (для дитячих груп 2 дорослих супроводжуючих додатково).
• В разі замовлення одночасно екскурсії на більшу, від зазначеної , кількість
учасників, утворюється додаткова група, яка вважається окремою екскурсією (для
дитячих груп, на кожні наступні 10 дітей додатково 1 супроводжуючий дорослий).
• Екскурсія вважається індивідуальною для групи від 1 до 5 осіб.
• БЕЗКОШТОВНО участь в екскурсіях усіх видів беруть особи, які
супроводжують дитячі групи (2 особи на кожні 25 учасників) та пільгові категорії
відвідувачів (за наявністю відповідного посвідчення).
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ПІЛЬГОВІ категорії відвідувачів: співробітники ПАТ «НСТУ», фундатори
музею телебачення, співробітники державних музеїв України, учасники АТО,
пенсіонери, діти-сироти, інваліди 1,2 груп, діти до 6 років.
Пільгові категорії відвідувачів приймаються не частіше одного разу на місяць від
однієї організації.
2.
Розробка та проведення спеціальних турів, програм екскурсійного
відвідування, майстер-класів, інших тематичних заходів на території музею та
телецентру за заявкою юридичних та фізичних осіб.
- Розробка сценарію - від 500 грн.
- Проведення такого заходу прирівнюється до «Спеціальна / тематична».
3.
Надання консультаційних послуг, в галузі історії телебачення з
використанням матеріалів фонду музею за заявкою.
Консультація:
- студенти 40 грн/45хв;
- інші категорії відвідувачів 80 грн/45 хв.
Підбір та копіювання спеціалізованої літератури, відеоматеріалів з фонду музею:
- студенти 50 грн/45хв/до 5 сторінок /відео до 5 хвилин;
- інші категорії відвідувачів100 грн/45 хв/до 5 сторінок/відео до 5 хвилин.
4.
Здійснення професійної фото та відео зйомки інтер’єру, об’єктів музею
та телецентру, окремих експонатів музею та архівного фонду та на території
музею/телецентру за заявкою юридичних та фізичних осіб: 300 грн. година/один
об’єкт/локація .
Безкоштовно здійснюється фото та відео зйомка непрофесійною технікою для
учасників усіх видів екскурсій на території музею/ телецентру та для відвідувачів
ПАТ «НСТУ».
5. Надання технічних послуг із використанням технічних засобів ПАТ
"НСТУ"

Техніка / Студія

Одиниця Мінімальне
Вартість, грн. з ПДВ
виміру
замовлення

АСБ - 8
телемостів)

шт.

(проведення

DSNG, 4-ох камерна ПТС з
година
вбудованим аплінком

15 хвилин

14 000,00

4 години

24 000,00

