
МІНІСТЕРСТВО З^И СТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ)

Н А К А З

01 лютого 2022 р. м. Кам’янець - Подільський №

Про внесення змін до наказу №95/1 від 21.10.2021р.
Про затвердження переліку та розміру 
платних послуг, що надаються Національним 
природним парком «Подільські Товтри»

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати у 2022 р. (стаття 8 Закону України 
Про Державний бюджет України на 2022 рік" № 1928-ІХ від 2 грудня 2021 року), відповідно 

до статті 47 Законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про ціни і 
ціноутворення», постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1913 «Про 
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами 
природно-заповідного фонду», постанова Кабінету Міністрів України № 1335 від 28.12.2020р. 
«Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними 
установами природно-заповідного фонду, на підставі «Положення про національний 
природнии парк «Подільські Товтри»» (нова редакція) затвердженого наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища від 26.01.2005 р. № 46 зі мінами «Проекту 
організації території НПП «Подільські Товтри» охорони, відтворення та рекреаційного 
використання його природних комплексів, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу № 95/1 від 21.10.2021р. на окремі платні послуги разом з ПДВ 
а саме пункт 1:

- Змінити плату за відвідування рекреаційних зон Національного природного 
парку «Подільські Товтри», (додатки 1-6);

- Змінити плату за проведення екологічних екскурсій (додатки 1 -6);
- Ввести плату за користування столиком без накриття протягом місяця в 

рекреаційній зоні «Давня Бакота».
2. Звільняються від плати за відвідування рекреаційної зони та музею природи 

Подільського краю:
інваліди війни, інваліди І та II групи, учасники бойових дій, учасники АТО;

- особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕ( 
діти до 6 років.
допуск дітей віком до 8-ми років до прові ^ н я  прогулянки швидкісним 
катером суворо забороняється;

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор НПП «Подільські Товтри 

Погоджено:
провідний юрисконсульт

Вик. пров. економіст

’ Руслан ЯКУБАШ 

Валентин КОСТИНСЬКИЙ

Оксана МАЗУР



,ські Товтри»

Іти ЯКУБАШ

Додаток 1

до Наказу №

від 2022р.

Перелік 
та розмір платних послуг, 

що надаються НПП «Подільські Товтри» разом з ПДВ
в гривнях з ПДВ

Вартість послуги, гри.
№
п/п

Найменування послуг
Одиниця

виміру 1 особа
Діти 

3 6-12р.
(50% знижка)

Т. Кіпкілування музею НПП «Подільські Товтри»
1 1 Віякілування музею природи Подільського краю 1 особа 25,00 15,00

1.2 Послуги екскурсовода в музеї природи 
Подільського краю 
( п а в  чоловік)

1
екскурсія

70,00 35,00

II ПпгонЬяіііа тя пппк(>пення освітньо-виховних І приро^оохоронних заходів
2.1 Послуга по проведенню уроку, лекції, квесту, 

тошо Ггоупа до 10 чоловік)
2 год. 

(акад.год)
700,00 350,00

IIІ. Послуги, пов’язані з науково-дослідницькою діяльністю з охорони, відтворення та 
раціонального використання природних ресурсів, проведенням експертизи та

лабораторних аналізів
3.1 Експертиза проектної документації (довідки) 1 послуга 100,00 -

3.2 Експертиза проектної документації з натурним 
обстеженням (без транспортних витрат)

1 послуга 260,00 -

3.3 Експертиза проектної документації з натурним 
обстеженням (з виїздом на ділянку)

1 послуга 360,00 -

3.4 Інші послуги, пов’язані з науково-дослідницькою 
діяльністю 3 охорони, відтворення та раціонального 
використання природних ресурсів за окремими 
ппгпкппами згіпно кошторису

1 послуга
ціна

договірна

IV. Налхолження від додаткової (господарської діяльності

4.1 Використання бренду НПП «Подільські Товтри» 
(назви, емблеми та логотипу)

1 послуга 22 700,00 -

4.2 Послуги трактора МТЗ 82.1 1 маш.- ^ 0 , 0 0 -

5X1, Заступника директора -  головний природозн

Начальник відділу господарсько-технічного 
забезпечення та транспортного обслуговування

Зав. науково-дослідного відділу

Нач. фінансово-економічного відділу- 
головний бухгалтер
Заступник начальника фінансово-економічнош,^^^/^' 
відділу -  головного-бухгалтера 
Заст. нач. відділу державної 
охорони природно-заповідного фонду

іктор ВЕЛІЧКО 

Микола РОЗБАМ

Михайло ДРЕБЕТ 

Валентина БЕЗПАЛЬКО 

Наталія ПАВЛЮК 

Михайло БОРІСОВ



ьські Товтри»

лан ЯКУБАШ

Додаток 2 

до Наказу №

/Р/ М !' 2022с.ВІД

Перелік
ір платних послуг, що надаються НПП «Подільські Товтри» 

в рекреаційній зоні «Давня Бакота» разом з ПДВ

№
п/п

Найменування послуг
Одиниця

виміру

Вартість послуги, грн.

1 особа
Діти

(з 6-12 р. 50% 
знижка)

І

1.1 За відвідування рекреаційної зони «Давня Бакота» за 1 добу 40,00 20,00
11

2.1 На мотоциклі 1 заїзд 30,00 -
2.2 На легковому автомобілі 1 заїзд 50,00 -
2.3 На мікроавтобусі 1 заїзд 120,00 -
2.4

________ Д--------- -------------- ---—-------------- —------------
На автобусі та вантажному автомобілі 1 заїзд 220,00 -

3 За розбивку (встановлення) одного намету 
одноразово

доба 35,00 -

6 За користування столиком без накриття, 1 доба 1 столик 30,00
7

г і/ * ^
За користування столиком без накриття, 1 місяць 1 столик 350,00 -

8
_____*_---- ь------------ ------------------- *------
За дозвіл на відео та фотозйомки природних 
ландшаЛтів в комерційних та рекламних цілях

дозвіл 350,00 -

9
^ * ------- £------------- А---------------------------—'

За надання послуг екологічних екскурсій до 6 
чоловік (без забезпечення транспортними 
засобами)

1 година 250,00 125,00

10 За послуги пов’язані з проведенням екологічних 
екскурсій маркованими маршрутами, 
(користуванням) водними маршрутами, 
екологічними стежками

1 година 250,00 125,00

11 За супровід і надання спеціаліста науково- 
практичної інформації (за попередньою 
домовленістю)

1 година 250,00 125,00

12 . Плата за любительське і спортивне рибальство 
вудкою в спеціально відведених місцях

на 1 
особу 25,00 -

^ .0 , Заступника директора -  головний природознаве:

Зав. науково-дослідного відділу

Нач. фінансово-економічного відділу- 
головний бухгалтер

Заступник начальника фінансово-економічі^ого
відділу -  головного-бухгалтера

іктор ВЕЛІЧКО

Михайло ДРЕБЕТ 

Валентина БЕЗПАЛЬКО

Наталія ПАВЛЮК



ьські Товтри»

лан ЯКУБАШ

Додаток З

до Наказу №

від /^06 2022р.

Перелік
платних послуг, що надаються НПП «Подільські Товтри» 
в рекреаційній зоні «Студениця», разом з ПДВ

е гривнях з ПДВ

№
п/п Найменування послуг Одиниця

виміру
Вдрхісхь оосл^гИу грНв

1 особа Діти (3 6-12р. 
50% знижка)

І Плата, яка утримується при відвідуванні рек зеаційної зони «Студениця»
1.1 За відвідування рекреаційної зони 

«Студениця»
за 1 добу 40,00 20,00

II Заїзд на ділянку транспортних засобів:
2.1 На мотоциклі 1 заїзд 30,00 -
2.2 На легковому автомобілі 1 заїзд 50,00 -
2.3 На мікроавтобусі 1 заїзд 120,00 -
2.4 На автобусі та вантажному автомобілі 1 заїзд 220,00 -
3 За розбивку (встановлення) одного намету 

одноразово
доба 35,00 -

4 Розкладання вогнища у спеціально відведених 
місцях

1 місце 25,00 -

5 За користування столиком з накриттям 1 столик 35,00 -
6 За користування столиком без накриття 1 столик 30,00 -
7 За дозвіл на відео та фотозйомки природних 

ландшафтів в комерційних та рекламних цілях
дозвіл 160,00 -

8 Річкова прогулянка на катері 1 год 1200,00 1200,00
9 Екскурсія на катері 1 год 300,00 300,00
10 За надання послуг екологічних екскурсій до 6 

чоловік (без забезпечення транспортними 
засобами)

1 год 250,00 125,00

11 За послуги пов’язані з проведенням 
екологічних екскурсій маркованими 
маршрутами, (користуванням) водними 
маршрутами, екологічними стежками

1 год 250,00 125,00

12 Плата за любительське і спортивне рибальство 
вудкою в спеціально відведених місцях

за 1 особу 25,00 -

13 Дрова для розкладання вогнища 1 в’язка 40,00 -

14 ■ Одноденне проживання в будинку відвідувачів 
без газу

1 доба 260,00 -

15 Одноденне проживання в будинку відвідувачів 
3 газом

1 доба 420,00 -

^ ,0 .  Заступника директора -  
головний природознавець

Зав. науково-дослідного відділу

Нач. фінансово-економічного відділу- 
головний бухгалтер

Заступник начальника фінансово-економічно;
відділу -  головного-бухгалтера

іктор ВЕЛІЧКО

Михайло ДРЕБЕТ 

Валентина БЕЗПАЛЬКО

Наталія П А ВЛ Ю К



ієно:

[ьські Товтри»

/лан ЯКУБАШ

Додаток 4 

до Наказу №

^  2022р.ВІД

Перелік
мір платних послуг, що надаються НПП «Подільські Товтри» 

в рекреаційній зоні «Теремці», разом з ПДВ

№
п/п

Найменування послуг
Одиниця

виміру

Вартість послуги, грн.

1 особа
Діти 

(3  6-12 р .  

50% знижка)

І П ііятя. яка VтпимVється пои відвідуванні рекреаційної зони «Тер гмці»
1.1 яіттвілування оекоеаиійної зони «Теремки» за 1 добу 40,00 20,00

II 'їоїіії ия ттіттяні̂  тпянспоптних засобів:
2.1 На мотоциклі 1 заїзд 30,00 -

2.2 На легковому автомобілі 1 заїзд 50,00 -

2.3 - На мікроавтобусі 1 заїзд 120,00 -

2.4 На автобусі та вантажному автомобілі 1 заїзд 220,00 -

3 За розбивку (встановлення) одного намету одноразово доба 35,00 -

4 Розкладання вогнища у спеціально відведених місцях 1 місце 25,00 -

5 За користування столиком з накриттям 1 столик 35,00 -

6 користування столиком без накриття 1 столик 30,00 -

7 За дозвіл на відео та фотозйомки природних 
ланлшабтів в комерційних та рекламних цілях

дозвіл 160,00 -

8 За надання послуг екологічних екскурсій до 6 чоловік 
(без забезпечення транспортними засобами)

1 година 250,00 125,00

9 За послуги пов’язані з проведенням екологічних 
екскурсій маркованими маршрутами, (користуванням) 
кплними маршрутами, екологічними стежками

1 година 250,00 100,00

10 За супровід і надання спеціаліста науково-практичної 
інформації (за попередньою домовленістю)

1 година 250,00 -

12 Нлата за любительське і спортивне рибальство вудкою 
в спеціально відведеному місці

на 1 
особу

25,00 -

13 Дрова для розкладання вогнища 1 в’язка 40,00

/5.0. Заступника директора -  
головний природознавець

Зав. науково-дослідного відділу

Нач. фінансово-економічного відділу- 
головний бухгалтер

Заступник начальника фінансово-економічного 
відділу -  головного-бухгалтера

іктор ВЕЛІЧКО

Михайло ДРЕБЕТ 

Валентина БЕЗПАЛЬКО

Наталія ПАВЛЮК



іСЬКІ Товтри»

'лан ЯКУБАШ

Додаток 5

до Наказу №

від 1̂ /  2022р.

Перелік
платних послуг, що надаються НПП «Подільські Товтри» 

в рекреаціііній зоні «Сокіл», разом з ПДВ

№
п/п Найменування послуг

Одиниця
виміру

Вартість послуги, грн.

1 особа
Діти

(3  6-12 р. 50% 
знижка)

І Плата, яка утримується при відвідуванні рекреаційної зони «Сокіл»
1.1 За відвідування рекреаційної зони «Сокіл» за 1 добу 40,00 20,00
11 Заїзд на ділянку транспортних засобів:
2.1 На мотоциклі 1 заїзд 30,00 -

2.2 На легковому автомобілі 1 заїзд 50,00 -

2.3 На мікроавтобусі 1 заїзд 120,00 -

2.4 На автобусі та вантажному автомобілі 1 заїзд 220,00 -

3 За розбивку (встановлення) одного намету 
одноразово

доба 35,00 -

4 Розкладання вогнища у спеціально відведених 
місцях

1 місце 25,00 -

5 За користування столиком з накриттям 1 столик 35,00 -

6 За користування столиком без накриття 1 столик 30,00 -

7 За дозвіл на відео та фотозйомки природних 
ландшафтів в комерційних та рекламних цілях

дозвіл 150,00 -

8 За надання послуг екологічних екскурсій до 6 
чоловік (без забезпечення транспортними 
засобами)

1 год 250,00 125,00

9 За послуги пов’язані з проведенням екологічних 
екскурсій маркованими маршрутами, 
(користуванням) водними маршрутами, 
екологічними стежками

1 год 250,00 125,00

10 Дрова для розкладання вогнища 1 в’язка 40,00 -

11 Одноденне проживання в двохповерховому 
будинку (літній будиночок) відвідувачів

1 особа за 1 
добу 90,00 -

12
__ь------------------к— ---------------------------—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Одноденне проживання в будиночках № 1,2,3 
відвідувачів

1 доба 130,00 -

Л О. Заступника директора -  
головний природознавець

Зав. науково-дослідного відділу
7

Нач. фінансово-економічного відділу- 
головний бухгалтер

Заступник начальника фінансово-економічного
відділу -  головного-бухгалтера

Віктор ВЕЛІЧКО

Михайло ДРЕБЕТ 

Валентина БЕЗПАЛЬКО

Наталія ПАВЛЮК



'.Ачд-та  Товтри»
Х'Є ^ЇЗ І

_Р)]сйан ЩУБАШ

Додаток 6

до Наказу №

від ^ /  _ ^ ^ _ 2 0 2 2 р .

Послуги,

які «Подільські Товтри» у сфері господарської діяльності по
реалізації деревини від санітарно-оздоровчих заходів, разом з ПДВ

в гривнях з ПДВ

№
п/п Види послуг Одиниця виміру Ціна, грн.

Реалізація деревини (франко-верхній склад)

1 Реалізація ділової деревини:

шпилькова та м’яколистяна 
порода

1м̂ 660,00

твердолистяна порода 1м̂ 760,00

2 Реалізація дров паливних довжиною -- 1 м:

- шпилькова та м’яколистяна 
порода

1м̂ 360,00

- твердолистяна порода їм ' 380,00

3 Реалізація дров технологічних довжиною їм:

- шпилькова та м ’ яколистяна 
порода

1м̂ 430,00

твердолистяна порода 1м̂ 500,00

4 Реалізація неочищеного ліквідного хворосту:

довжиною 2,1 -4 м 1 скл.м^ 80,00

довжиною 4,1 - 6 м 1 скл.м^ 85,00

Заступник директора -  
головний природознавець

Начальник відділу господарсько-технічного 
забезпечення та транспортного обслуговування

Зав. науково-дослідного відділу

Нач. фінансово-економічного відділу- 
головний бухгалтер

Заступник начальника фінансово-економічного
відділу -  головного-бухгалтера

Віктор ВЕЛІЧКО

Микола РОЗБАМ

Михайло ДРЕБЕТ 

Валентина БЕЗПАЛЬКО

Наталія ПАВЛЮК
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МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

■■

:'і _ "І"

Н А К А З  

червня 2022 р. м. Кам’янець - Подільський

; - і 
 ̂ц

Про введення в господарську діяльність .
рекреаційну зону «Ушиця» ;:

-
. ;і

У зв’язку з відновленням господарської діяльності в рекреаційній зоні > 
«Ушиця» НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію перелік та розмір платних послуг (додаток 1)
2. Призначити відповідальним за здійснення господарських операцій 

інспектора з охорони ПЗФ САВЧУКА Миколу. і
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

.
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Вик. пров. економіст Оксана МАЗУР



Затвердже

ідільські Товтри»

РуЬлан ЯКУБАШ

Додаток 1 

до Наказу №

від /Р/ 2022р.

Перелік
та розмір платних послуг, що надаються НПП «Подільські Товтри» 

в рекреаціііній зоні «Ушиця» разом з ПДВ

її'І-

■1

іь̂4Ї

№
п/п Найменування послуг Одиниця

виміру

Вартість послуги, гри  ̂І

1 особа
Діти

(3  6-12 р. 50% ■ 
знижка)

І

1.1 За відвідування рекреаційної зони «Ушиця» за 1 добу 40,00 20,00 л
II

2.1 На мотоциклі 1 заїзд 30,00
2.2 На легковому автомобілі 1 заїзд 50,00
2.3 На мікроавтобусі 1 заїзд 120,00 ........ т

2.4 На автобусі та вантажному автомобілі 1 заїзд 220,00 н
3 За розбивку (встановлення) одного намету 

одноразово доба 35,00 ■ -
■ і - ■ -г?

6 За користування столиком без накриття, 1 доба 1 столик 30,00
7 За дозвіл на відео та фотозйомки природних 

ландшафтів в комерційних та рекламних цілях дозвіл 350,00
г- ;

8 За надання послуг екологічних екскурсій до 6 
чоловік (без забезпечення транспортними 
засобами)

1 година 250,00 125,00 ;

9 За послуги пов’язані з проведенням екологічних 
екскурсій маркованими маршрутами, 
(користуванням) водними маршрутами, 
екологічними стежками

1 година 250,00 125,00

10 За супровід і надання спеціаліста науково- 
практичної інформації (за попередньою 
домовленістю)

1 година 250,00 125,00

11 Плата за любительське і спортивне рибальство 
вудкою в спеціально відведених місцях

на 1 
особу 25,00

•; }

12 . Дрова для розкладання вогнища 1 в’язка 40,00

V':

І

Заступника директора -  головний природознавец

Зав. науково-дослідного відділу

Нач. фінансово-економічного відділу- 
головний бухгалтер

Заступник начальника фінансово-економічного
відділу -  головного-бухгалтера

іктор ВЕЛІЧКО

Михайло ДРЕБЕТ
- ■ - а

Валентина БЕЗПАЛЬКО=^

Наталія ПАВЛЮК
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