
Перелік, асортимент та ціни на  платні рекреаційні послуги на 2020 рік, 
що надаються Карпатським біосферним заповідником, 

вводяться в дію з 1 квітня 2020 року 
№ 
п/п 

 
 

Найменування рекреаційних послуг 

Плата за послуги  
Оди- 
ниця 
ви- 
міру 

Відпускна 
вартість 
послуги (з  

врахуванням 
ПДВ-20%) 
в грн. коп. 

Вартість  
 без 

 ПДВ 
в грн. 
 коп. 

 Послуги,   пов'язані    із    забезпеченням    провадження 
рекреаційної  діяльності на території Карпатського 
біосферного заповідника: 

   

І. 1. Послуги,   пов'язані    із    забезпеченням  
провадження рекреаційної  діяльності на території 
природоохоронних науково-дослідних відділень: 

   

І. 1.  Послуги,   пов'язані    із    забезпеченням    
провадження рекреаційної  діяльності на території 
Чорногірського, Богдан-Петроського, Кевелівського, 
Петрос-Говерлянського, Трибушанського, 
Марамороського, Рахів-Берлибаського Кісвянського, 
Угольського, Широколужанського, Кузійського 
природоохоронних науково-дослідних відділень 
заповідника: 

   

1.1 Пішохідні екскурсії маркованими маршрутами, екологічними 
стежками (без супроводження гіда-екскурсовода) 

   

  для дорослих за 1особу 
на добу 

30,00 25,00 
  для студентів за 1 особу 

на добу 
25,00 20,83 

  для школярів за 1особу 
на добу 

20,00 16,66 
  для організованих туристичних груп більше 50 осіб за 1особу 

на добу 
20,00 16,66 

 
1.2. Надання послуг гіда-екскурсовода 

   

 
 на українській мові (додатково за окремим замовленням) 

за 1 екск. 
групу на 

1 год. 
100,00 83,33 

  на українській мові з перекладом на англійську або німецьку 
мову (додатково за окремим замовленням) 

за 1 екск. 
групу на 

1 год. 
200,00 166,66 

1.3 Екскурсії на автотранспорті  маркованими автомобільними 
маршрутами по дорогах загального користування  (без 
супроводження гіда-екскурсовода): 

   

  на легковому автомобілі  (додаткова оплата) 1 проїзд 100,00 83,33 
  на мікроавтобусі (додаткова оплата) 1 проїзд 150,00 125,00 
  на автобусі, вантажному автомобілі (додаткова оплата) 1 проїзд 200,00 166,67 
ІІ. 2. Послуги,   пов'язані    із    забезпеченням  

провадження рекреаційної  діяльності на території 
природоохоронного науково-дослідного відділення 
«Долина нарцисів» імені професора Василя Комендара: 

 

  

2.1 Пішохідна екскурсія маркованим маршрутом та до еколого-
освітнього центру “Музей нарцису” в період масового цвітіння 
нарцису вузьколистого (без супроводження гіда-екскурсовода) 

 
  

  для дорослих за 1 особу   30,00 25,00 
  для студентів за 1 особу   25,00 20,83 
  для школярів за 1 особу   20,00 16,66 

2.2 Пішохідна екскурсія маркованим маршрутом та до еколого-
освітнього центру “Музей нарцису” в період до і після масового  
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цвітіння нарцису вузьколистого (без супроводження гіда-
екскурсовода) 

 

  для дорослих за 1 особу   25,00 20,83 
  для студентів за 1 особу   20,00 16,66 
  для школярів за 1 особу   15,00 12,5 

2.3 Надання послуг гіда-екскурсовода або спеціаліста з науково-
практичної інформації (додатково за окремим замовленням) 

за 1 екск. 
групу 

150,00 125,00 

2.4 Екскурсія на автотранспорті  маркованим автомобільним 
маршрутом по дорозі загального користування (без 
супроводження гіда-екскурсовода): 

   

  гужовим транспортом (додаткова оплата) 1 проїзд 50,00 41,67 
  на легковому автомобілі  (додаткова оплата) 1 проїзд 100,00 83,33 
  на мікроавтобусі (додаткова оплата) 1 проїзд 150,00 125,00 
  на автобусі, вантажному автомобілі (додаткова оплата) 1 проїзд 200,00 167,67 

ІІІ. Послуги,   пов'язані    із    забезпеченням    провадження 
рекреаційної  діяльності при відвідуванні музеїв, 
еколого-освітніх та інформаційно-туристичних центрів: 

   

3.1. Екскурсії до “Музею екології гір та історії 
природокористування в Українських Карпатах” 
(без супроводження гіда-екскурсовода): 

   

  для дорослих  за 1 особу 30,00 25,00 
  для студентів за 1 особу 25,00 20,83 
  для школярів за 1 особу 20,00 16,66 

3.1.1 Надання послуг гіда-екскурсовода (додатково за окремим 
замовленням) 

за 1 екск. 
групу 

150,00  120,00 

3.1.2 Фото в гуцульському вбранні 1 зйомка     50,00    41,66 
3.2. Екскурсії до  еколого-освітнього центру “Центр 

Європи” 

   

  для дорослих  за 1 особу 15,00 12,50 
  для студентів за 1 особу 10,00 8,33 
  для школярів за 1 особу 5,0 4,16 
 Екскурсії  по туристичному маршруту до  водоспадів  в 

урочищі “Лихий”  Трибушанського ПНДВ: 

   

  для дорослих  за 1 особу 30,00 25,00 
  для студентів за 1 особу 25,00 20,83 
  для школярів за 1 особу 20,00 16,66 

3.3. Екскурсія по туристичному маршруту до Ялинського 
водоспаду в урочищі «Ялин»  Трибушанського 
ПНДВ: 

   

  для дорослих за 1 особу 30,00 25,00 
  для студентів за 1 особу 25,00 20,83 
  для шкорярів за 1 особу 20,00 16,66 

3.4 Екскурсії до інформаційно-туристичних  центрів «Високогір`я 
Карпат», «Карпатська форель» та дослідного форелевого 
господарства 

   

  для дорослих за 1 особу 20,00 16,67 
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  для студентів за 1 особу 15,00 12,50 

  для шкорярів за 1 особу 10,00 8,33 

ІV. Реалізація рекламно-видавничої продукції відвідувачам  
заповідника: 

   

4.1 Свідоцтво про внесення до Книги почесних гостей “Долини 
нарцисів”: 

1 
свідоцтво 25,00 20,83 

4.2 Пам’ятне свідоцтво про відвідування центру Європи 1 
свідоцтво 25,00 20,83 

4.3 Пам’ятне свідоцтво за сходження на гору Говерла – найвищу 
вершину України 

1 
свідоцтво 25,00 20,83 

4.4 Всеукраїнський екологічний науково-популярний журнал 
"Зелені Карпати" 

 
шт. 

 
80,00 

 
66,67 

4.5 Буклети (формат А - 4) " КБЗ " шт. 10,00 8,33 
4.6 Буклети (формат А - 2) " КБЗ " шт. 15,00 12,50 
4.7 Поштові листівки шт. 5,00 4,16 
4.8 Екологічна гра “Подорожуй Карпатами” (ігрове поле, ігрові 

фішки, кубик) 

 
1 коплект 

 
60,00 

 
50,00 

4.9 Магніт двохслойний    шт. 25,00 20,83 
4.10 Магніт акриловий   78 мм х 52 мм шт. 10,00 8,33 
4.11 Магніт вініловий м’який   40 мм х 120 мм шт. 15,00 12,50 
V. Розміщення, проживання туристів відпочиваючих 

 в кімнатах для відпочинку заповідника: 
   

5.1 Надання кімнат для тимчасового проживання та відпочинку (гостьо-
вих), що розміщені в науковому корпусі  (з розрахунку на 1 особу): 

   

  одномісна 1 доба 150,00 125,00 
  двомісна 1 доба 120,00 100,00 
  тримісна 1 доба 100,00 83,33 

5.2 Надання кімнат для тимчасового проживання  та відпочинку, що 
розміщені в побутовому корпусі  (з розрахунку на 1 особу): 

   

  кімнат (гостьових), розміщених на 2-му поверсі:           
    –  одномісна 

  
120,00 

 
100,00 

     –  двомісна 1 доба 100,00 83,33 
  тримісна мансардного типу розміщена на 3-му поверсі 1 доба 60,00 50,00 

5.3 Надання кімнат для тимчасового проживання та відпочинку, що розмі-
щені в побутовому корпусі природоохоронного науково-дослідного 
відділення “Долина нарцисів імені професора Василя Комендара” та 
конторах Угольського, Кевелівського (з розрахунку на 1 особу): 

 
 

1 доба 

 
80,00 

 
66,67 

5.4 Надання кімнат для тимчасового проживання та відпочинку в конторі 
Трибушанського ПНДВ (з розрахунку на 1 особу): 

1 доба 100,00 83,33 

VІ.  Додаткові послуги,   пов'язані    із    забезпеченням    
провадження рекреаційної  діяльності, які надаються на 
території всіх природоохоронних науково-дослідних 
відділень: 

   

6.1 Відеозйомка та фотографування весільних обрядів 1 зйомка 200,00 166,67 
6.2 Відеознімання природних ландшафтів в комерційних та 

рекламних  цілях  
1 дозвіл 500,0 416,67 

6.3 Послуги пов’язані із створенням умов для короткострокового 
відпочинку туристів: 

   

6.1.1 За надання місця під один намет на одному місці 1 доба 30,00 25,00 
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6.1.2 За користування стаціонарним рекреаційним місцем 
відпочинку (альтанки, столи із лавицями, мангали)   

 
 за 1 

годину     

 
50,00 

 
41,67 

6.1.3 Реалізація колотих дров (довжиною 30-50см) у в’язанках 
об’ємом  0,022 куб.м. для розпалювання багаття (вогнища) 
 у спеціально обладнаних місцях: 

   

  твердолистяних (букових) порід 1 в’язанка 40,00 33,33 
  шпилькових порід 1 в’язанка 30,00 25,00 

 


