
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ директора
Державного архіву
Миколаївської області
04.06.2008  № 58

Ц І Н И  
на роботи у сфері використання документів, 
що виконуються Державним архівом   

Миколаївської області

№ п/п                                     Найменування видів робіт         Одиниця Ціна
виміру (грн.коп.)

3. 4.
1. Роботи у сфері використання відо-

мостей, що містяться в архівних 
документах

1.1. Тематичне виявлення документів 1 справа 6,11

1.1.1. відбір справ за описами (каталогами)   
при тематичному виявленні 1 заг. 0,06

1.1.2. виявлення документів за справами 1 заг. 0,17

 машинописний, рукописний розбірли- 1 арк. 0,1
вий текст

 розбірливий текст з палеографічними 1 арк. 0,69
особливостями

 важкопрочитуваний згасаючий текст 1 арк. 0,69
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1.2. Підготовка тематичних переліків 1 маш.стор 120,8

документів

1.3. Підготовка  довідок на запити фізич-   
них та юридичних осіб:

1.3.1.    історичних 1 маш.стор 62,2

1.3.2.    генеалогічних 1 довідка 1038,69

1.3.3.    біографічних 1 довідка 415,48

1.3.4.    тематичних 1 довідка 415,48

1.3.5.    майнових 1 довідка 30,04



1.3.6. підготовка відповіді при виконанні запитів:
 про відсутність документів в архіві лист 5,01
 із рекомендаціями про місцезнаход-

ження документів лист 6,93

1.4. Підготовка виставок документів виставка 727,09

1.5. Проведення екскурсій у приміщенні архівної установи

1.5.1. оглядових екскурсія 311,61

1.5.2. тематичних екскурсія 1142,56

1.6. Наукове консультування про 
 склад і зміст документів консульт. 8,66

1.7. Виготовлення  копій
документів    

1.7.1. простих 1 копія 0,36

1.7.2. складних 1 копія 0,9

1.7.3. приймання замовлень на копіювання 1 арк. 0,53

1.8. Надання архівних документів для  
копіювання

3

1 2 3 4
1.8.1. простих 1 лист 63,91

 1.8.2 особливо цінних 1 лист 31,55

 1.8.3 інших  1 лист 12,45

 1.9 Надання у користування в читальному 
 залі документів та мікрофотокопій  
 понад встановлені обсяги і строки

 1.9.1 справ  1 справа 0,9

 1.9.2 описів  1 опис 1,29

 1.9.3 мікрофільмів 1 бюкс 0,75

2. Звіряння текстів копій документів після 
друкування:



2.1.  1 група складності 1 маш.стор 2,16

2.2.  2 група складності 1 маш.стор 2,7

2.3.  3 група складності 1 маш.стор 3,6

2.4.  4 група складності 1 маш.стор 5,4

        1. На окремі види робіт більш високої категорії складності в порівнянні з 
цим документом, а також на роботи, відсутні в ньому, ціни встановлюються за
разовими калькуляціями.

        2. Відповідь на запит здійснюється протягом місяця. При скороченні  
терміну виконання, на прохання замовника, до двох тижнів на основну ціну 
може бути встановлена надбавка в розмірі 50%; до трьох днів - в розмірі 100%.

 
 

 
Директор                                                                                Л.Л.Левченко
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