
ЗМІНИ 

До Проекту організації території національного природного парку 

«Слобожанський», охорони, відтворення та рекреаційного використання 

природних комплексів та об’єктів 

 

1. В таблиці 6.9.1. «План заходів розвитку НПП» розділ 6.2. «Стратегічне завдання: 

Капітальне будівництво» викласти  у наступній редакції: 

 

Таблиця 6.9.1 План заходів розвитку НПП 

6.2. Стратегічне завдання: Капітальне будівництво 

124 
Виготовлення детального плану 

забудови земельної ділянки 
150,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

125 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

комплексу будівель для розміщення 

адміністрації парку  

600,0 + + 

126 

Проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на 

будівництво комплексу будівель для 

розміщення адміністрації парку   

25,0 + + 

127 

Будівництво або придбання 

комплексу будівель для розміщення 

адміністрації парку  

22500,0 + + 

128 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

комплексу будівель для розміщення 

Пархомівського ПНДВ 

200,0 + + 

129 

Проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на 

будівництво комплексу будівель для 

розміщення Пархомівського ПНДВ 

11,00 + + 

130 

Будівництво або придбання 

комплексу будівель для розміщення 

Пархомівського ПНДВ  

4000,0 + + 

131 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

трансформаторної підстанції 

30,0 + + 

132 

Проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на 

будівництво трансформаторної 

підстанції 

4,5  + + 

133 
Будівництво трансформаторної 

підстанції 
200,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ + 

134 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво ліній 

електромереж 

10,0 + + 

135 

Проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на 

будівництво ліній електромереж 

1,5 + + 

136 Будівництво ліній електромереж 320,0 + + 

137 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

водонапірної башти  

70,0 + + 

138 

Проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на 

будівництво водонапірної башти 

9,0 + + 

139 Будівництво водонапірної башти   360,0 + + 

140 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

протипожежної вежі з 

70,0 + - 



відеоспостереженням 

141 

Проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на 

будівництво протипожежної вежі з 

відеоспостереженням 

9,0 + - 

142 
Будівництво протипожежної вежі з 

відеоспостереженням 
240,0 + - 

143 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво навісу 

для зберігання 

пиломатеріалів,складського 

приміщення , гаража, котельні та 

столярного цеху 

100,0 + - 

144 

Проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на 

будівництво будівництво навісу для 

зберігання 

пиломатеріалів,складського 

приміщення, гаража, котельні та 

столярного цеху 

10,0 + - 

145 
Будівництво або придбання навісу 

для зберігання пиломатеріалів 
70,0 + - 

146 Будівництво  або придбання будівлі 

для складського приміщення 
400,0 

+ - 

147 Будівництво або придбання будівлі 

для гаража на 5 боксів 
2700,0 

+ - 

148 Будівництво котельні 1700,0 
+ - 

149 Будівництво або придбання будівлі 

для столярного цеху 
4200,0 

+ - 

150 
Будівництво під’їздів та майданчиків 

з твердим покриттям 
4000,0 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+ - 

151 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію 

греблі 

130,0 
+ - 

152 

Проведення експертизи проектно-

кошторисної документації на 

реконструкцію греблі 

11,00 
+ - 

153 Реконструкція греблі 
850,0 + - 

154 

Благоустрій земельної ділянки 

(будівництво пішохідних доріжок, 

огорожі та малих архітектурних 

форм) за адресою смт.Краснокутськ,  

вул. Зарічна 15 А   

170 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

+  

155 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації по об’єкту (капітальний 

ремонт виробничого приміщення) за 

адресою смт.Краснокутськ, вул.. 

Зарічна 15А 

60 +  

156 

Капітальний ремонт виробничого 

приміщення  за адресою 

смт.Краснокутськ, вул.. Зарічна 15А 

60  + 

157 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації по об’єкту 

(реконструкція господарського 

приміщення) за адресою 

смт.Краснокутськ, вул. Зарічна 15А     

120 +  

158 

Реконструкція господарського 

приміщення за адресою 

смт.Краснокутськ, вул.. Зарічна 15А 

1500  + 

159 Облаштування засобами 130  +  



протипожежної безпеки приміщень 

НПП «Слобожанський» 

за адресою смт.Краснокутськ, вул. 

Зарічна 15А     

 Разом за стратегічним завданням:   45021 

 Разом за розділом:   64342,7 

 РАЗОМ ЗА ПЛАНОМ ЗАХОДІВ:   77945,3 

 

3.До узагальненого плану дій щодо розвитку НПП на період 2017-2021 рр. (том 2), розділ  

6.2. «Стратегічне завдання: Капітальне будівництво.»  доповнити пунктами:  



УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЛАН ДІЙ ЩОДО РОЗВИТКУ НПП НА ПЕРІОД 2017-2021 рр. 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Очікуваний результат/ 

індикатор 

Кількісний 

показник 

Термін/етапи виконання 
Партнери та 

виконавці 

Вартість, 

тис. грн. 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Розділ 6. Адміністративно-організаційна діяльність 

6.2. Стратегічне завдання: Капітальне будівництво 

  

154 

Виготовлення детального 

плану забудови земельної 

ділянки 

Підготовка документів для 

початку будівництва 1 
   1  

Адміністрація 

Парку 
150,0 

155 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

будівництво комплексу 

будівель для розміщення 

адміністрації парку  

Підготовка документів для 

будівництва 1  
   1  

Адміністрація 

Парку 
600,0 

156 

Проведення експертизи 

проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

комплексу будівель для 

розміщення адміністрації 

парку  

Експертиза проектно-

кошторисної документації 1 
   1  

Адміністрація 

Парку 
25,0 

157 

Будівництво або придбання 

комплексу будівель для 

розміщення адміністрації 

парку 
 

Покращення умов праці 

співробітників парку та 

належного функціонування 

установи 

1 
    1 

Адміністрація 

Парку 
22500,0 

158 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

будівництво комплексу 

будівель для розміщення 

Пархомівського ПНДВ 

Підготовка документів для 

будівництва 1 
   1  

Адміністрація 

Парку 
200,0 



159 

Проведення експертизи 

проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

комплексу будівель для 

розміщення Пархомівського 

ПНДВ 

Експертиза проектно-

кошторисної документації 1 
   1  

Адміністрація 

Парку 
11,0 

160 

Будівництво  або придбання 

комплексу будівель для 

розміщення Пархомівського 

ПНДВ  

Забезпечення належних умов 

праці співробітників 

Пархомівського ПНДВ 
1 

    1 
Адміністрація 

Парку 
4000,0 

161 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

будівництво 

трансформаторної підстанції 

Підготовка документів для 

будівництва 1 
   1  

Адміністрація 

Парку 
30,0 

162 

Проведення експертизи 

проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

трансформаторної підстанції 

Експертиза проектно-

кошторисної документації 1 
   1  

Адміністрація 

Парку 
4,5 

163 
Будівництво 

трансформаторної підстанції 

Забезпечення електроенергією 

виробничих та не виробничих 

об’єктів 
1 

    1 
Адміністрація 

Парку 
200,0 

164 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

будівництво ліній 

електромереж 

Підготовка документів для 

будівництва 1 
   1  

Адміністрація 

Парку 
10,0 

165 

Проведення експертизи 

проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

ліній електромереж 

Експертиза проектно-

кошторисної документації 1 
   1  

Адміністрація 

Парку 
1,5 

166 
Будівництво ліній 

електромереж 

Забезпечення електроенергією 

виробничих та не виробничих 

об’єктів 
450 м 

    + 
Адміністрація 

Парку 
180,0 

167 
Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

будівництво водонапірної 

Підготовка документів для 

будівництва 1 
   1  

Адміністрація 

Парку 
70,0 



башти  

168 

Проведення експертизи 

проектно-кошторисної 

документації на будівництво 

водонапірної башти  

Експертиза проектно-

кошторисної документації 1 
   1  

Адміністрація 

Парку 
9,0 

169 
Будівництво водонапірної 

башти  

Забезпечення потребами води 

виробничих та не виробничих 

об’єктів. 
1 

    1 
Адміністрація 

Парку 
360,0 

170 

Благоустрій земельної 

ділянки (будівництво 

пішохідних доріжок, огорожі 

та малих архітектурних 

форм) за адресою 

смт.Краснокутськ,  вул. 

Зарічна 15 А   

Забезпечення належних умов 

праці співробітників парку  
    + 

Адміністрація 

Парку 
170,00 

171 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об’єкту (капітальний ремонт 

виробничого приміщення) за 

адресою смт.Краснокутськ, 

вул.. Зарічна 15А 

Підготовка документів для 

будівництва 
     + 

Адміністрація 

Парку 
60 

172 

Капітальний ремонт 

виробничого приміщення  за 

адресою смт.Краснокутськ, 

вул.. Зарічна 15А 

Забезпечення належних умов 

праці співробітників парку 
     + 

Адміністрація 

Парку 
600 

173 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об’єкту (реконструкція 

господарського приміщення) 

за адресою 

смт.Краснокутськ, вул. 

Зарічна 15А     

Підготовка документів для 

будівництва 
     + 

Адміністрація 

Парку 
120 

174 

Реконструкція 

господарського приміщення 

за адресою 

смт.Краснокутськ, вул.. 

Зарічна 15А 

Забезпечення належних умов 

праці співробітників парку 
     + 

Адміністрація 

Парку 
1500 

175 Облаштування засобами 

протипожежної безпеки 

Забезпечення  приміщень 

засобами протипожежної 
     + 

Адміністрація 
130 



приміщень НПП 

«Слобожанський» 

за адресою 

смт.Краснокутськ, вул. 

Зарічна 15А     

безпеки Парку 

 Разом за стратегічним завданням:                                                                                                                                                 30931,00 

 Разом за розділом:                                                                                                                                                                                34801,3 

 РАЗОМ ЗА ПЛАНОМ ЗАХОДІВ:                                                                                                                                                     48021,90 



4.В розділі 4.4  «Рекреаційний благоустрій території  НПП»  таблицю 4.4.1 -  «Перелік 

рекреаційних елементів у межах НПП, їх характеристика»  викласти в наступній редакції: 

 

Таблиця 4.4.1 Перелік рекреаційних елементів у межах НПП, їх характеристика 

№ з/п 
Назва елементу 

благоустрою 

Характеристика (довжина, характер 

місцевості по маршруту, природні 

та культурно-історичні цінності 

тощо; місце розташування) 

Потреби в облаштуванні/дооблаштуванні 

І. ЕКОЛОГІЧНІ (ЕКОЛОГО-ОСВІТНІ) СТЕЖКИ 

1 

Екологічна 

(еколого-освітня) 

стежка «До 

торф’яних боліт» 

Довжина 3,1 км. Друга борова 

тераса р.Мерли. Маршрут стежки 

проходить по сосновому лісі лівого 

берегу р.Мерла, біля осоко-

сфагнових та гіпно-сфагнових боліт 

(36, 37, 27 кв. Володимирівського 

ПНДВ) 

Вхідна арка – 1 шт., інформаційний стенд 

– 20 шт., оглядовий майданчик – 2 шт., 

вказівний знак на роздоріжжі – 10 шт., 

навіс від дощу – 2 шт., лавка – 12 шт., 

біотехнічний комп лекс  - 1 шт., урна для 

відходів – 2 шт., туалет – 4 шт., тверде 

покриття всього маршруту – 3,1 км 

2 

Екологічна 

(еколого-освітня) 

стежка 

«Мурафська 

дача» 

Довжина 2,6 км. Старовікова 

діброва правого берегу р.Мерчик. 

Маршрут стежки проходить по 

діброві правого берегу р.Мерчик, 

біля 300-літніх дубів та молодих 

насаджень сосни (57 кв. 

Володимирівського ПНДВ) 

Вхідна арка -1 шт., інформаційний стенд 

– 14 шт., вказівний знак на роздоріжжі – 

16 шт., альтанка – 2 шт., лавка – 8 шт., 

урна для відходів – 4 шт., туалет – 4 шт., 

плетений тин – 16 м.,  тверде покриття 

всього маршруту – 2,6 км 

3 

Екологічна 

(еколого-освітня) 

стежка 

«Холодний яр» 

Довжина 1,7 км. Дубово-сосновий 

ліс. Маршрут стежки проходить по 

яру та охоплює різні екологічні 

типи старовікового дубово-

соснового лісу та балково-долинні 

природні комплекси. (25 кв. 

Пархомівського ПНДВ) 

Вхідна арка – 1 шт., інформаційний стенд 

– 16 шт., вказівний знак на роздоріжжі – 

16 шт., дерев’яний місток – 5 шт., 

оглядовий майданчик – 2 шт., лавка – 8 

шт., навіс від дощу – 2 шт., урна для 

відходів – 2 шт., туалет – 2 шт., тверде 

покриття всього маршруту – 1,7 км 

4 

Екологічна 

(еколого-освітня) 

стежка «Життя 

бобрів» 

Довжина 3,0 км. Маршрут стежки 

проходить навколо с. Сорокове та 

с. Володимирівка через сосновий 

ліс та р.Мерчик до хаток бобрів 

(35, 45 кв. Володимирівського 

ПНДВ) 

Вхідна арка – 1 шт., інформаційний стенд 

– 15 шт., вказівний знак на роздоріжжі – 

15 шт., оглядовий майданчик – 1 шт., 

лавка – 8 шт., навіс від дощу – 2 шт., урна 

для відходів – 2 шт., туалет – 2 шт., 

тверде покриття всього маршруту – 3,0 км 

ІІ. ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ 

1 

Туристичний 

маршрут 

«Сосновий ліс. 1» 

Довжина 15 км. Маршрут 

простягається по боровій терасі 

р.Мерла з виходом на заплаву. (26, 

37, 27, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 5, 6, 1, 

7, 15, 16, 25 кв. Володимирівського 

ПНДВ) 

Вхідна арка – 2 шт., вказівний знак на 

роздоріжжі – 60 шт., альтанка – 4 

шт.,лавка – 8 шт., лавка – 10 шт., навіс від 

дощу – 2 шт., урна для відходів – 3 шт., 

туалет – 3 шт., тверде покриття всього 

маршруту – 15 км, зупинка для 

велосипедів – 4 шт. 

2 

Туристичний 

маршрут 

«Забутими 

стежками» 

Довжина 12 км. Машрут проходить 

від гідрологічного заказника 

«Чернещинський» до пам’ятки 

архітектури «Співочі тераси» по 

нагірній діброві.  

(31, 28, 18, 13, 19, 14, 8, 9, 4 кв. 

Пархомівського ПНДВ) 

Вхідна арка – 1 шт., інформаційний стенд 

– 16 шт., оглядовий майданчик  - 2 шт., 

вказівний знак на роздоріжжі – 65 шт.,   

біотехнічний комплекс для 

оленеподібних – 3 шт., дерев’яний місток 

– 4 шт., лавка – 12 шт., навіс від дощу – 2 

шт., урна для відходів – 4 шт., туалет – 4 

шт., тверде покриття всього маршруту – 

12 км, зупинка для велосипедів – 5 шт. 

3 

Туристичний 

маршрут 

«Сосновий ліс. 2» 

Довжина 11 км. Маршрут 

проходить від с. Качалівка по 

боровій терасі до смт. 

Краснокутськ, с. Чернещина і 

закінчується на р.Мерла. (76, 68, 

47, 37, 27, 18, 19, 10 кв. 

Володимирівського ПНДВ) 

Вхідна арка – 1 шт., інформаційний стенд 

– 14 шт., лавка – 8 шт., навіс від дощу – 2 

шт., урна для відходів – 3 шт., туалет – 2 

шт., вказівний знак на роздоріжжі –25 

шт., тверде покриття всього маршруту – 

11 км, зупинка для велосипедів – 3 шт. 



№ з/п 
Назва елементу 

благоустрою 

Характеристика (довжина, характер 

місцевості по маршруту, природні 

та культурно-історичні цінності 

тощо; місце розташування) 

Потреби в облаштуванні/дооблаштуванні 

4 

Туристичний 

маршрут 

«Лісовими 

стежками» 

Довжина 5,1 км. Маршрут 

проходить по 26, 27, 37, 47, 36 кв. 

Володимирівського ПНДВ 

Вхідна арка – 1 шт., інформаційний стенд 

– 12 шт., лавка – 6 шт., навіс від дощу – 1 

шт., урна для відходів – 2 шт., туалет – 2 

шт., вказівний знак на роздоріжжі –20 

шт., тверде покриття всього маршруту – 

5,1 км, зупинка для велосипедів – 2 шт. 

IІІ. ЕКОЛОГО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР 

1 
Еколого-освітній 

центр 
Володимирівське ПНДВ кв. 26 За окремим проектом 

2 
Філіал еколого-

освітнього центру 
Пархомівське ПНДВ кв. 25 За окремим проектом 

ІV. МУЗЕЙ ПРИРОДИ 

1 Музей природи Володимирівське ПНДВ кв. 26 За окремим проектом 

V. СПОРУДИ ДОВГОСТРОКОВОГО ВІДПОЧИНКУ 

1 
Кімнати для 

ночівлі на 30 осіб 
Володимирівське ПНДВ кв. 26 За окремим проектом 

VІ. НАМЕТОВІ МІСТЕЧКИ 

1 «Лугове» Пархомівське ПНДВ кв. 4 

Інформаційний стенд – 8 шт., альтанка – 6 

шт., лавка – 12 шт., душ – 2 шт., туалет -2 

шт., спеціально обладнане місце для 

розкладання вогнищ – 3 шт., урна для 

відходів – 6 шт., мангал – 1 шт., пункт 

прокату спорядження та побутових 

предметів – 1 шт., місце для паркування 

велосипедів – 3 шт., реконструкція греблі 

існуючого ставка – 1 шт. 

2 «Холодний яр» Пархомівське ПНДВ кв. 25 

Інформаційний стенд – 6 шт., літній 

будиночок для відпочинку – 4 шт., 

альтанка – 8 шт., лавка – 16 шт., 

спеціально обладнане місце для 

розкладання вогнищ – 4 шт., мангал – 2 

шт., туалет – 2 шт., душ – 2 шт., місце для 

паркування  велосипедів – 2 шт., урна для 

відходів – 4 шт., пункт прокату 

спорядження та побутових предметів – 1 

шт. 

3 «Козацьке» Володимирівське ПНДВ кв. 10 

Інформаційний стенд – 6 шт., альтанка – 6 

шт., лавка – 12 шт., спеціально обладнане 

місце для розкладання вогнищ – 3 шт., 

мангал – 1 шт., туалет – 2 шт., душ – 2 

шт., місце для паркування  велосипедів – 

3 шт., урна для відходів – 3 шт., пункт 

прокату спорядження та побутових 

предметів – 1 шт. 

VІІ. ПИТНІ ДЖЕРЕЛА 

1 Джерело № 1 Пархомівське ПНДВ 18 кв. 8 вид. 
Інформаційний стенд – 3 шт., лавка – 2 

шт. 

2 Джерело № 2 Пархомівське ПНДВ 4 кв.19 вид. 
Інформаційний стенд – 3 шт., лавка – 2 

шт. 

VІІІ. БУДИНОК РИБАЛКИ 

1 «Карасик» Володимирівське ПНДВ 10 кв. 

Літній будинок для відпочинку – 1 шт., 

інформаційний стенд – 6 шт., туалет – 2 

шт., душ – 2 шт., спеціально обладнане 

місце для розкладання вогнища – 1, урна 

для відходів – 1 шт., пункт прокату 

спорядження – 1 шт. 

ІX. РЕКРЕАЦІЙНІ ДІЛЯНКИ 

1 «Березовий гай» Володимирівське ПНДВ 36 кв. 
Презентаційний майданчик – 1 шт., 

альтанка – 10 шт., навіс від дощу – 1 шт., 



№ з/п 
Назва елементу 

благоустрою 

Характеристика (довжина, характер 

місцевості по маршруту, природні 

та культурно-історичні цінності 

тощо; місце розташування) 

Потреби в облаштуванні/дооблаштуванні 

зупинка для велосипедів – 1 шт., мангал – 

3 шт., урна для відходів – 10 шт., туалет – 

4 шт., дитячий майданчик – 1 шт, сцена - 

1 та ін.. 

2 
«Щедра 

галявина» 
Володимирівське ПНДВ 26 кв. 

Дитячий майданчик – 1 шт., 

презентаційний майданчик – 1 шт., місце 

для розбиття наметів – 1 шт., мангал – 2 

шт., альтанка – 4 шт., туалет – 2 шт, урна 

для відходів – 4 шт., інформаційний стенд 

– 6 шт. 

3 «Козацький стан» Володимирівське ПНДВ 10 кв. 

Альтанка – 5 шт., навіс від дощу – 1 шт., 

лавки – 10 шт, урна для відходів – 5 шт., 

мангал – 1 шт., туалет – 2 шт., 

інформаційний стенд – 6 шт. 

4 «Затишний» Володимирівське ПНДВ 26 кв. 

Дитячий майданчик – 1 шт., 

презентаційний майданчик – 1 шт., 

мангал – 1 шт., туалет – 2 шт, альтанка – 2 

шт, інформаційний стенд – 4 шт. 

5 «Наталіївський» Володимирівське ПНДВ 57 кв. 

Інформаційний стенд – 6 шт., 

презентаційний майданчик – 1 шт., 

альтанка – 5 шт., мангал – 2 шт., лавка – 5 

шт., туалет – 2 шт., урна для відходів – 5 

шт. 

6 «Узлісся» 
Володимирівське ПНДВ 57 кв. 

(р. Мерчик) 

Інформаційний стенд – 5 шт., альтанка – 4 

шт., мангал – 2 шт., лавка – 4 шт., туалет 

– 2 шт., урна для відходів – 2 шт. 

X. ЕКОКЛАС 

1 Клас на природі Володимирівське ПНДВ 26 кв. 

Стіл з лавками  на 30 осіб, 

презентаційний майданчик, дошка, 

інформаційний стенд – 6 шт. та ін.. 

ХІ. ГОЛОВНІ В’ЇЗДИ 

1 № 1 Володимирівське ПНДВ 26 кв. 

Вхідна арка – 1 шт., інформаційний стенд 

– 4 шт., лавка – 4 шт., презентаційний 

майданчик. 

2 № 2 Пархомівське ПНДВ 25 кв. 

Вхідна арка – 1 шт., інформаційний стенд 

– 4 шт., лавка – 4 шт., презентаційний 

майданчик. 

3 №3 Володимирівське ПНДВ 57 кв. 

Вхідна арка – 1 шт., інформаційний стенд 

– 4 шт., лавка – 4 шт. презентаційний 

майданчик. 

 

5.В розділі 2.7.3. «Шляхи мінімізації впливу антропогенних чинників на тваринний світ»  

видалити пункт 4 «План заходів по збереженню популяції сови сірої на території НПП». За 

результатами наукових досліджень популяції сови сірої потреба в активних 

природоохоронних заходах відсутня. 

6. Таблицю  6.4.1. «Основні заходи щодо забезпечення охорони території НПП» доповнити 

пунктами:  
Назва заходу Одиниці 

вимірювання 

обсяг Потреба в 

фінансуванні, тис. 

грн 

Термін виконання 

4. матеріальне забезпечення: 

- тепловізійний 

монокуляр 

к-ть 2 160,00 2022-2023 

- фотопастки к-ть 20 120,00 2022-2023 

Таблицю 6.6.2. «Потреба в основних засобах» доповнити пунктами:  

Назва  основного засобу Необхідна 

кількість 

обсяг 

Вартість одиниці, 

тис. грн 

Сумма (тис. грн) 



6. матеріально-технічне забезпечення служби державної охорони 

- тепловізійний монокуляр 2 80,00 160,00 

- фотопастки 20 6,00 120,00 

- Безпілотний літальний апарат (дрон, 

квадракоптер) 

1 50,00 50,00 

7. матеріально-технічне забезпечення відділу еколого-освітньої роботи та рекреації 

- ноутбук 3 15,00 45,00 

- Планшет (електронний) 2 3,00 6,00 

- сміттєвий бак 4 5,00 20,00 

- Літній душ 8 5,00 40,00 

8. матеріально-технічне забезпечення науково-дослідного відділу  

- Безпілотний літальний апарат (дрон, 

квадракоптер) 

1 50,00 50,00 

- Планшет (електронний) 2 3,00 6,00 

- ноутбук 1 15,00 15,00 

- портативна сонячна батарея, або зарядний 

пристрій на сонячних панелях 

2 2,00 4,00 

   

 

В.о. директора НПП «Слобожанський»         Олександр МОТЛЯХ 


