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Додаток  1 
до наказу  №  88  від  09.04. 2013 р. 

 

Перелік, асортимент та ціни на платні рекреаційні послуги на 2013 рік, 
що надаються Карпатським біосферним заповідником, 

вводяться в дію з 15 квітня 2013 року 
 

№ 
п/п 

 
Найменування рекреаційних послуг 

Одиниця 
виміру 

Відпускна 
вартість 
послуги  
(з  ПДВ) 
в грн. коп. 

В тому  
числі   

ПДВ-20% 
в грн. коп. 

І. 1. Плата, яка утримується при відвідуванні територій 
Широколужанського, Рахів-Берлибаського та Кісвянського 
природоохоронних науково-дослідних відділень: 

   

1.1 За відвідування території заповідника маркірованими 
маршрутами, екологічними стежками: 

   

  для дорослих за 1особу на 
добу 10,00 1,67 

  для студентів за 1особу на 
добу 8,00 1,33 

  для школярів за 1особу на 
добу 5,00 0,83 

1.2 За проїзд територією заповідника власним транспортом:    
  на мотоциклі 1 проїзд 10,00 1,67 
  на легковому автомобілі  (в т.ч. Нива) 1 проїзд 30,00 5,00 
  на мікроавтобусі  1 проїзд 60,00 10,00 
  на автобусі, вантажному автомобілі та позашляховику 1 проїзд 120,00 20,00 

1.3 За послуги пов’язані із створенням умов для 
короткострокового відпочинку туристів: 

   

  за надання місця під один намет на одному місці 1 доба 15,00 2,50 
  за користування стаціонарним рекреаційним місцем 

відпочинку (альтанки, столи із лавицями, мангали) 

 
за 1 особу    

5,00 
 

0,83 
 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 18,00 3,00 
  шпилькових порід 1 в’язанка 14,00 2,33 
  забезпечення кінної прогулянки верхи на коні 

екологічною стежкою   у супроводі 

1 прогулянка 
протягом 

10-ти хвилин 

 
15,00 

 
2,50 

1.4 За відео - та фотозйомки природних ландшафтів в 
комерційних та рекламних   цілях 1 зйомка  

200,00 
 

33,33 
1 година 2,00 0,33 1.5  За користування автостоянками за одиницю транспорту 
1 доба 40,00 6,66 

1.6 За надання послуг гіда-екскурсовода на території КБЗ за 1 екск. 
групу 

50,00 8,33 

1.7 За супровід і надання спеціалістом науково-практичної 
інформації  

за 1 екск. 
групу 

50,00 8,33 

1.8 За проживання в лісовому будинку  (за ліжко-місце) 1 доба 15,00 2,50 
ІІ. 2. Плата, яка утримується при відвідуванні Чорногірського, 

Свидовецького та Марамароського масиву,  а саме: відвіду-
вання територій Чорногірського, Богдан-Петроського, 
Марамороського, Трибушанського, Кевелівського та 
Петрос-Говерлянського природоохоронних науково-дослід-
них відділень заповідника (включаючи сходження на гори 
Говерла, Петрос, Близниця та Піп-Іван Марамороський): 
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№ 
п/п 

 
Найменування рекреаційних послуг 

Одиниця 
виміру 

Відпускна 
вартість 
послуги  
(з  ПДВ) 
в грн. коп. 

В тому  
числі   

ПДВ-20% 
в грн. коп. 

2.1 За відвідування території заповідника маркірованими 
маршрутами, екологічними стежками: 

   

  для дорослих за 1особу на 
добу 

15,00 2,50 
  для студентів за 1 особу 10,00 1,67 
  для школярів за 1особу на 

добу 7,00 1,17 
2.2 За  проїзд до підніжжя гори  власним транспортом:    

  на мотоциклі 1 проїзд 10,00 1,67 
  на легковому автомобілі  (в т.ч. Нива) 1 проїзд 30,00 5,00 
  на мікроавтобусі  1 проїзд 60,00 10,00 
  на автобусі, вантажному автомобілі та позашляховику 1 проїзд 120,00 20,00 

1 година 2,00 0,33 2.3  За користування автостоянками за одиницю транспорту 
1 доба 40,00 6,67 

2.4 За надання послуг гіда-екскурсовода на території 
заповідника 

за 1 екск. 
групу 

50,00 8,33 

2.5 За послуги пов’язані із створенням умов для 
короткострокового відпочинку туристів: 

   

  за надання місця під один намет на одному місці 1 доба 15,00 2,50 
  за користування стаціонарним рекреаційним місцем 

відпочинку (альтанки, столи із лавицями, мангали) 

 
за 1 особу    

5,00 
 

0,83 
 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 18,00 3,00 
  шпилькових порід 1 в’язанка 14,00 2,33 
  забезпечення кінної прогулянки верхи на коні 

екологічною стежкою   у супроводі 

1 прогулянка 
протягом 

10-ти хвилин 

 
15,00 

 
2,50 

2.6 За супровід і надання спеціалістом науково-практичної 
інформації 

 
за 1 годину 

50,00 8,33 

2.7 За відео- та фотозйомки природних ландшафтів в 
комерційних та рекламних   цілях 

 
1 дозвіл 

200,00 33,33 

2.8 За проживання в лісовому будинку  (за ліжко-місце) 1 доба 15,00 2,50 
ІІІ. 3. Плата, яка утримується при відвідуванні природоохорон-

ного науково-дослідного відділення "Долина нарцисів": 
   

3.1 За відвідування еколого-освітнього центру «Музей нарцису» та 
Долини нарцисів маркірованим маршрутом в період цвітіння: 

   

  для дорослих за 1особу 15,00 2,50 
  для студентів за 1 особу 10,00 1,67 
  для школярів за 1особу 6,00 1,00 
  за фотозйомки природних ландшафтів в комерційних та 

рекламних   цілях 
 

1 зйомка 
 

200,00 
 

33,33 
  за відео-зйомки природних ландшафтів в комерційних та 

рекламних   цілях 
1 зйомка 

 
500,00 

 
83,33 

3.2 За відео - та фотозйомки  весільних обрядів 1 зйомка 100,00 16,67 
3.3 За надання послуг гіда-екскурсовода на території 

заповідника 
за 1 екск. 
групу 

 
50,00 

 
8,33 

3.4 За супровід і надання спеціалістом науково-практичної 
інформації  

за 1 екск. 
групу 

 
50,00 

 
8,33 

3.5 За проїзд територією власним транспортом: проїзд   
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№ 
п/п 

 
Найменування рекреаційних послуг 

Одиниця 
виміру 

Відпускна 
вартість 
послуги  
(з  ПДВ) 
в грн. коп. 

В тому  
числі   

ПДВ-20% 
в грн. коп. 

  на мотоциклі проїзд 10,00 1,67 
  на легковому автомобілі  (в т.ч. Нива) проїзд 30,00 5,00 
  на мікроавтобусі  проїзд 60,00 10,00 
  на автобусі, вантажному автомобілі та позашляховику проїзд 120,00 20,00 

1 година 2,00 0,33 3.6 
 

 За користування автостоянками за одиницю транспорту 
1 доба 40,00 6,67 

3.7 За відвідування еколого-освітнього центру «Музей нарцису»:     
  для дорослих за 1 особу 6,00 1,00 
  для студентів за 1 особу 4,00 0,67 
  для школярів за 1 особу 2,00 0,33 

3.8 За послуги, пов’язані із поширенням еколого-освітньої та 
рекламно-видавничої продукції: 

   

3.9. Реалізація рекламно-видавничої продукції відвідувачам  
ПНДВ "Долина нарцисів": 

   

  Свідоцтво про внесення до Книги почесних гостей 
"Долини нарцисів": 

1 свідоцтво 
 

10,00 
 

1,67 
  Всеукраїнського екологічного науково-популярного 

журналу "Зелені Карпати" 
 

шт. 
 

27,00 
 

4,50 
  Набору листівок "Долина нарцисів" набір лист. 5,00 0,83 
  М’який магніт "Долина нарцисів" та " КБЗ " шт. 5,00 0,83 
  Фотоальбом "Запрошення на бал весни в Долину 

нарцисів" 
 

шт. 
 

20,00 
 

3,33 
  Буклетів (формат А - 4) " КБЗ " шт. 2,00 0,33 
  поштові листівки шт. 1,00 0,17 
  Календариків із зображенням "Долина нарцисів" шт. 0,50 0,08 

3.10 За послуги пов’язані із створенням умов для 
короткострокового відпочинку відвідувачів ПНДВ: 

   

  плата за надання у користування спеціально відведеного 
місця для розміщення торгової палатки 

 
1 доба 

 
50,00 

 
8,33 

3.11 За використання природних ресурсів (сінокосіння)  
на природоохоронному науково-дослідному відділені 
«Долина нарцисів»: 

   

  1-ша  категорія цінності га 100,00 16,67 
  2-га  категорія цінності га 80,00 13,33 
  3-тя  категорія цінності га 50,00 8,33 

ІV. 4. Плата, яка утримується при відвідуванні території 
Угольського, природоохоронного науково-дослідного 
відділення, включаючи відвідування печери “Молочний 
камінь” та  “Карстового моста”: 

   

4.1. За відвідування екотуристичного маршруту, печери 
“Молочний камінь” та  “Карстового моста“:    

   

   для дорослих за 1 особу 25,00 4,17 
  для студентів  за 1 особу 15,00 2,50 
  для школярів за 1 особу 7,00 1,17 

4.2.  За відео  - та  фотозйомки в печері “Молочний камінь” в 
комерційних та рекламних   цілях 

 
1 зйомка 

 
200,00 

 
33,33 

4.3. За надання послуг гіда - екскурсовода за 1 екск. 
групу 

50,00 8,33 
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№ 
п/п 

 
Найменування рекреаційних послуг 

Одиниця 
виміру 

Відпускна 
вартість 
послуги  
(з  ПДВ) 
в грн. коп. 

В тому  
числі   

ПДВ-20% 
в грн. коп. 

4.4. За супровід і надання спеціалістом науково-практичної 
інформації 

за 1 екск. 
групу 

50,00 8,33 

4.5. За послуги пов’язані із створенням умов для 
короткострокового відпочинку туристів: 

   

  за надання місця під один намет на одному місці 1 доба 15,00 2,50 
  за користування стаціонарним рекреаційним місцем 

відпочинку (альтанки, столи із лавицями, мангали) 

 
за 1 особу    

5,00 
 

0,83 
 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 18,00 3,00 
  шпилькових порід 1 в’язанка 14,00 2,33 
  забезпечення кінної прогулянки верхи на коні 

екологічною стежкою   у супроводі 

1 прогулянка 
протягом 

10-ти хвилин 

 
15,00 

 
2,50 

4.6. За проїзд територією заповідника власним транспортом:    
  на мотоциклі проїзд 10,00 1,67 
  на легковому автомобілі  (в т.ч. Нива) проїзд 30,00 5,00 
  на мікроавтобусі  проїзд 60,00 10,00 
  на автобусі, вантажному автомобілі та позашляховику проїзд 120,00 20,00 

1 година 2,00 0,33 4.7.  За користування автостоянками за одиницю транспорту 
1 доба 40,00 6,67 

4.8. За проживання в лісовому будинку  (за ліжко-місце) 1 доба 15,00 2,50 
V. 5. Плата, яка утримується при відвідуванні «Музею 

екології гір та історії природокористування в 
Українських Карпатах»: 

   

5.1. За послуги, пов’язані з відвідуванням  «Музею екології гір»:    
  для дорослих  за 1 особу 15,00 2,50 
  для студентів за 1 особу 10,00 1,67 
  для школярів за 1 особу 6,00 1,00 

5.2 Оплата комплексу послуг при відвідуванні «Музею екології 
гір» та еколого-освітнього центру "Центр Європи": 

   

  для дорослих  за 1 особу 18,00 3,00 
  для студентів за 1 особу 12,00 2,00 
  для школярів за 1 особу 7,00 1,17 

5.3 Оплата комплексу послуг при відвідуванні “Музею екології 
гір”, еколого-освітнього центру “Центр Європи”, дослідного   
форелевого господарства Трибушанського ПНДВ та 
інформаційно-туристичного центру  “Карпатська форель”: 

   

  для дорослих  за 1 особу 30,00 5,00 
  для студентів за 1 особу 20,00 3,33 
  для школярів за 1 особу 12,00 2,00 

5.4 За надання послуг гіда-екскурсовода в музеї за 1 екск. 
групу 

60,00 10,00 

5.5 За надання послуг перекладача для іноземних туристів за 1 екск. 
групу 

50,00 8,33 

5.6 За відео- та фотозйомки в музеї в комерційних  
та рекламних цілях 

 
1 зйомка 

 
200,00 

 
33,33 

5.7 За послуги, пов’язані із поширенням еколого-освітньої та 
рекламно-видавничої продукції: 
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№ 
п/п 

 
Найменування рекреаційних послуг 

Одиниця 
виміру 

Відпускна 
вартість 
послуги  
(з  ПДВ) 
в грн. коп. 

В тому  
числі   

ПДВ-20% 
в грн. коп. 

5.7.1 Реалізація рекламно-видавничої продукції відвідувачам 
«Музею екології гір та історії природокористування в 
Українських Карпатах»: 

 
  

  Всеукраїнського екологічного науково-популярного 
журналу "Зелені Карпати" 

 
шт. 

 
27,00 

 
4,50 

  Буклетів (формат А - 4) із зображенням об’єктів КБЗ шт. 2,00 0,33 
  М’який магніт    шт. 5,00 0,83 
  Магніт двохслойний шт. 10,00 1,67 
  Поштові листівки шт. 1,00 0,17 
  Календариків із зображенням об’єктів КБЗ шт. 0,50 0,08 

VI. 6. Плата, яка утримується при відвідуванні території 
центральної садиби,  дендропарку дирекції заповідника: 

   

6.1 За відео- та фотозйомки  весільних обрядів 1 зйомка 100,00 16,67 
6.2  За відео- та фотозйомки природних ландшафтів в 

комерційних та рекламних   цілях 
 

1 зйомка 
 

200,00 
 

33,33 
6.3 За послуги пов’язані із створенням умов для 

короткострокового відпочинку туристів: 
  

 
 

  за надання місця під один намет на одному місці 1 доба 15,00 2,50 
1 година 2,00 0,33 6.4  За користування автостоянками за одиницю транспорту 
1 доба 40,00 6,67 

6.5 За надання послуг гіда-екскурсовода на території 
заповідника 

за 1 екск. 
групу 

50,00 8,33 

6.6 За супровід і надання спеціалістом науково-практичної 
інформації 

за 1 екск. 
групу 

50,00 8,33 

VII.  7. Плата за розміщення, проживання туристів 
відпочиваючих в кімнатах для відпочинку заповідника: 

   

7.1. За надання кімнат для тимчасового проживання та 
відпочинку (гостьових), що розміщені в науковому корпусі  
(з розрахунку на одну особу): 

   

  одномісна 1 доба 70,00 11,67 
  двомісна 1 доба 50,00 8,33 
  тримісна 1 доба 45,00 7,50 

7.2 За 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 

 
1 доба 

 
70,00 

 
11,67 

     –  двомісна 1 доба 50,00 8,33 
  тримісна мансардного типу розміщена на 3-му поверсі 1 доба 35,00 5,83 

VIII. 8. Плата, яка утримується при відвідуванні еколого-
освітнього центру "Центр Європи": 

   

8.1 За послуги, пов’язані із проведенням екскурсій в еколого-
освітньому центрі: 

   

  для дорослих  за 1 особу 7,00 1,17 
  для студентів за 1 особу 5,00 0,83 
  для школярів за 1 особу 3,00 0,50 
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№ 
п/п 

 
Найменування рекреаційних послуг 

Одиниця 
виміру 

Відпускна 
вартість 
послуги  
(з  ПДВ) 
в грн. коп. 

В тому  
числі   

ПДВ-20% 
в грн. коп. 

8.2 Оплата комплексу послуг при відвідуванні “Музею екології 
гір”, еколого-освітнього центру “Центр Європи”, дослідного  
форелевого господарства Трибушанського ПНДВ та 
інформаційно-туристичного центру “Карпатська форель”: 

   

  для дорослих  за 1 особу 30,00 5,00 
  для студентів за 1 особу 20,00 3,33 
  для школярів за 1 особу 12,00 2,00 

8.3 Оплата комплексу послуг при відвідуванні еколого-
освітнього центру “Центр Європи”,  дослідного  
форелевого господарства Трибушанського ПНДВ та 
інформаційно-туристичного центру  “Карпатська форель”: 

   

  для дорослих  за 1 особу 10,00 1,67 
  для студентів за 1 особу 7,00 1,17 
  для школярів за 1 особу 3,00 0,50 

8.4 За відео- та фотозйомки в комерційних та рекламних цілях 1 зйомка 200,00 33,33 
8.5 За відео - та фотозйомки  весільних обрядів 1 зйомка 100,00 16,67 
8.6 За послуги, пов’язані із поширенням еколого-освітньої та 

рекламно-видавничої продукції: 
   

8.6.1 Реалізація рекламно-видавничої продукції відвідувачам 
еколого-освітнього центру "Центр Європи": 

   

  Пам’ятного свідоцтва про відвідування центру Європи 1 свідоцтво 10,00 1,67 
  Всеукраїнського екологічного науково-популярного 

журналу "Зелені Карпати" 
 

шт. 
 

27,00 
 

4,50 
  Буклети (формат А - 4) із зображенням об’єктів КБЗ шт. 2,00 0,33 
  Поштові листівки шт. 1,00 0,17 
  М’який магніт    шт. 5,00 0,83 
  Календариків із зображенням об’єктів КБЗ шт. 0,50 0,08 

8.7 За послуги пов’язані із створенням умов для 
короткострокового відпочинку відвідувачів екоосвітнього 
центру "Центр Європи": 

 
  

8.7.1 Приготування та реалізація кави відвідувачам 
 (по замовленню)  1 чашка 

 
5,00 

 
0,83 

8.7.2 Приготування та реалізація чаю відвідувачам 
 (по замовленню)  1 чашка 

 
5,00 

 
0,83 

IX. 9. Плата, яка утримується  при відвідуванні дослідного  
форелевого господарства Трибушанського ПНДВ та 
інформаційно-туристичного центру "Карпатська форель": 

 
 

 

9.1 За послуги, пов’язані із проведенням екскурсій на 
дослідному форелевому господарстві та інформаційно-
туристичного центрі "Карпатська форель": 

 
 

 

  для дорослих за 1особу 10,00 1,67 
  для студентів за 1 особу 7,00 1,17 
  для школярів за 1особу 3,00 0,50 

9.2 Оплата комплексу послуг при відвідуванні дослідного   
форелевого господарства Трибушанського ПНДВ, 
інформаційно-туристичного центру  “Карпатська форель”, 
“Музею екології гір” та еколого-освітнього центру “Центр 
Європи”:  

   

  для дорослих  за 1 особу 30,00 5,00 
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№ 
п/п 

 
Найменування рекреаційних послуг 

Одиниця 
виміру 

Відпускна 
вартість 
послуги  
(з  ПДВ) 
в грн. коп. 

В тому  
числі   

ПДВ-20% 
в грн. коп. 

  для студентів за 1 особу 20,00 3,33 
  для школярів за 1 особу 12,00 2,00 

9.3  За відео - та фотозйомки природних ландшафтів в 
комерційних та рекламних   цілях 

 
1 зйомка 

 
200,00 

 
33,33 

9.4 За надання послуг гіда - екскурсовода за 1 екск. 
групу 

50,00 8,33 

9.5 За супровід і надання спеціалістом науково-практичної 
інформації  

за 1 екск. 
групу 

 
50,00 

 
8,33 

9.6 За послуги пов’язані із створенням умов для 
короткострокового відпочинку туристів: 

   

  за користування стаціонарним рекреаційним місцем 
відпочинку (альтанки, столи із лавицями, мангали) 

 
за 1 особу    

5,00 
 

0,83 
 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 18,00 3,00 
  шпилькових порід 1 в’язанка 14,00 2,33 
  спортивна ловля форелі вудкою в спеціально відведеній 

водоймі 
 

1 кг 
 

100,00 
 

16,67 
1 година 2,00 0,33 9.7  За користування автостоянками за одиницю транспорту 
1 доба 40,00 6,66 

9.8 Реалізація рекламно-видавничої продукції відвідувачам 
інформаційно-туристичного центру "Карпатська форель": 

   

  Всеукраїнського екологічного науково-популярного 
журналу "Зелені Карпати" 

 
шт. 

 
27,00 

 
2,25 

  Буклети (формат А - 4) із зображенням об’єктів КБЗ шт. 2,00 0,33 
  Буклети (формат А - 4)  Пам'ятка екотуристу 

«Високогір'ям Карпатського біосферного заповідника» 
 

шт. 
 

2,00 
 

0,33 
  Календарики із зображенням природних об’єктів КБЗ шт. 0,50 0,08 
  Поштові листівки  шт. 1,00 0,17 

X. 10. Плата, яка утримується при відвідуванні інформаційно-
туристичного центру "Високогір'я Карпат": 

   

10.1 Короткостроковий відпочинок та огляд експозицій в 
інформаційно-туристичному центрі "Високогір'я Карпат": 

   

  для дорослих  за 1 особу 5,00 0,83 
  для студентів за 1 особу 3,00 0,50 
  для школярів за 1 особу 2,00 0,33 

10.2 За надання послуг гіда-екскурсовода  за 1 екск. 
групу 

30,00 5,00 

10.3 За надання послуг перекладача для іноземних туристів за 1 екск. 
групу 

30,00 5,00 

10.4 За відео- та фотозйомки в комерційних та рекламних цілях 1 зйомка 200,00 33,33 
10.5 За послуги, пов’язані із поширенням еколого-освітньої та 

рекламно-видавничої продукції: 
   

10.6 Реалізація рекламно-видавничої продукції відвідувачам 
інформаційно-туристичного центру "Високогір'я Карпат": 

   

  Пам’ятного свідоцтва за сходження на гору Говерла – 
найвищу вершину України 

1 свідоцтво 
 

10,00 
 

1,67 
  Всеукраїнського екологічного науково-популярного 

журналу "Зелені Карпати" 
 

шт. 
 

27,00 
 

4,50 
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№ 
п/п 

 
Найменування рекреаційних послуг 

Одиниця 
виміру 

Відпускна 
вартість 
послуги  
(з  ПДВ) 
в грн. коп. 

В тому  
числі   

ПДВ-20% 
в грн. коп. 

  Буклети (формат А - 4) із зображенням об’єктів КБЗ шт. 2,00 0,33 
  Поштові листівки  шт. 1,00 0,17 
  Календариків із зображенням об’єктів КБЗ шт. 0,50 0,08 

10.7 За послуги пов’язані із створенням умов для 
короткострокового відпочинку відвідувачів інформаційно-
туристичного центру "Високогір'я Карпат": 

 
  

  за надання місця під один намет на одному місці 1 доба 15,00 2,50 
  за надання місця під один намет обладнаного дощатим 

настилом 
 

1 доба 
 

20,00 
 

3,33 
  за користування стаціонарним рекреаційним місцем 

відпочинку (альтанки, столи із лавицями, мангали) 

 
за 1 особу    

5,00 
 

0,83 
 реалізація колотих дров (довжиною 30-50см) у в’язанках 

об’ємом  0,022 куб. м. для розпалювання туристського 
багаття (вогнища) у спеціально обладнаних місцях: 

   

  твердолистяних (букових) порід 1 в’язанка 18,00 3,00 
  шпилькових порід 1 в’язанка 14,00 2,33 
  забезпечення кінної прогулянки верхи на коні 

екологічною стежкою   у супроводі 

1 прогулянка 
протягом 

10-ти хвилин 

 
15,00 

 
2,50 

 за надання 1 місця для ночівлі в приміщенні другого поверху 
інформаційно-туристичного центру обладнаного дощатими 
лежаками:  

 
 

  

  з матрацами 1 доба 20,00 3,33 
  без матраців 1 доба 15,00 2,50 

XІ. 11. Плата, яка утримується при відвідуванні інформаційно-
туристичного центру "Кевелів": 

   

11.1 За послуги, пов’язані із проведенням екскурсій в 
інформаційно-туристичному центрі "Кевелів": 

   

  для дорослих  за 1 особу 4,00 0,67 
  для студентів за 1 особу 3,00 0,50 
  для школярів за 1 особу 2,00 0,33 

11.2 За надання послуг перекладача для іноземних туристів за 1 екск. 
групу 

30,00 5,00 

11.3 За відео- та фотозйомки в комерційних та рекламних цілях 1зйомка 200,00 33,33 
11.4 За послуги, пов’язані із поширенням еколого-освітньої та 

рекламно-видавничої продукції: 
   

11.5 
 

Реалізація рекламно-видавничої продукції відвідувачам 
інформаційно-туристичного центру "Кевелів": 

   

  Всеукраїнського екологічного науково-популярного 
журналу "Зелені Карпати" 

 
шт. 

 
27,00 

 
4,50 

  Буклети (формат А - 4) із зображенням об’єктів КБЗ шт. 2,00 0,33 
  Поштові листівки  шт. 1,00 0,17 
  Календариків із зображенням об’єктів КБЗ шт. 0,50 0,08 

XII. 12. За використання природних ресурсів на ПНДВ 
заповідника: 

   

  сінокосіння (3-тя  категорія цінності) га 30,00 5,00 
  заготівля дикоростучих плодів, ягід і грибів (для 

юридичних осіб та підприємців) 
 
кг 

 
0,50 

 
0,08 
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Примітка: 1. Перепустка на безоплатне відвідування та в’їзд на територію заповідника видається 
адміністрацією (ПНДВ) заповідника: 
1.1. Місцевим жителям: 
- в зв’язку із проведенням традиційного господарювання (ведення полонинського господарства); 
- для відпочинку та з метою збору дикоростучих плодів, ягід, грибів для власного споживання. 
1.2. Працівникам заповідника та членам їхніх сімей, а також працівникам національних природних парків, 

заповідників природно-заповідного фонду Мінприроди України та наукових працівників, які 
відвідують заповідник з метою участі в науково-практичних конференціях, семінарах, обміну 
досвідом. 

2. Юридичні особи та приватні підприємці, які проводять заготівлю дикоростучих плодів, грибів та ягід на 
території заповідника (відповідно до встановлених лімітів на використання природних ресурсів) 
вносять попередню оплату за передбачений обсяг заготівлі з отриманням лісового квитка. 

2.1. Оплата послуг юридичними особами проводиться на підставі угоди через бухгалтерію КБЗ, яка 
складається згідно з документом, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи (свідоцтвом 
про державну реєстрацію), її місцезнаходження, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром 
підприємств та організацій України, прізвище, ім’я та по батькові представника, місце його 
проживання, посада, реквізити документів, що підтверджують його повноваження. 

3. Виданий розрахунковий квиток, вважається перепусткою для відвідування території заповідника. 
4.Економічне обґрунтування цін на асортимент платних рекреаційних послуг, які надаються Карпатським 

біосферним заповідником розраховано відповідно до вимог нижче наведених нормативних актів: 
4.1. Закону України від 03.12.90р. №507-ХІІ “Про ціни і ціноутворення” (із змінами та доповненнями); 
4.2. Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року  № 2755VІ  (із змінами, внесеними згідно із 

Законом України N 2856-VI від 23.12.2010); 
4.3. Закону України “Про Державний бюджет на 2013 рік”; від 6 грудня 2012 року № 5515-VI; 
4.4. Закону України “Про природно-заповідний фонд України”, введеного в дію Постановою Верховної 

Ради України від 21.01.94 року      N 3853-XII  (із змінами та доповненнями); 
4.5. Лист Державної інспекції з контролю за цінами №32/6-9/1124 від 29.06.2004 р. “Щодо порядку 

встановлення цін на послуги природно-заповідного фонду”. 
5. Перелік платних послуг, які можуть надаватися  заповідником встановлено відповідно до: 
5.1. Постанови КМУ від 02.06.03 № 827 “Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть 

надаватися бюджетними установами ПЗФ затверджених Постановою КМУ від 28.12.2000 року № 
1913”; 

5.2. Постанови КМ України від 17. 05. 2002 року “Про затвердження переліку груп власних надходжень 
бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”. 

5.3. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.06.2009 року № 
330 “Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду України”. 

6. Вартість одиниці послуг, робіт, продукції встановлено згідно калькуляцій з урахуванням середньо-
ринкових цін, вартості  матеріалів та паливно-мастильних матеріалів станом на 01.03.2013 року, а 
розмір заробітної плати визначено відповідно до: 

6.1. Закону «України Про оплату праці» стаття 8 частина 6, стаття 6 частина 3; 
6.2.Статті 8 Закону України “Про Державний бюджет на 2013 рік” від 6 грудня 2012 року № 5515-VI (з 1 

січня 2013 р. встановлено мінімальну заробітну плату в розмірі 1147 грн.); 
6.3. Постанови КМ України “Про оплату працівників на основі Єдиної сітки розрядів і коефіцієнтів з 

оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей  бюджетної сфери”; 
6.4. Постанови К М України від 29.12.2010 року № 1212 “Про внесення змін до постанов Кабінету 

Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної 
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери"  і від 25 жовтня 2008 р. N 939 "Питання оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій бюджетної сфери" . 

6.5. Постанови КМУ від11.08.95р. № 648 “Про умови оплати осіб, які працюють  в  гірських районах”; 
6.6. Наказу Держкомстату України від 13.01.04р. № 5 «Про Інструкцію зі статистики заробітної плати»; 
6.7. Наказу Мінприроди від 14.02.12 р. № 56 “Про внесення змін до наказу Мінекології від 24.03.11 р. № 

90; 
6.8. Лист Мінсоцполітики від 21.08.2012р. №9050/0/14-12/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого 

часу на 2013 рік». 


