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MIHICTEPCTBO ЗАХИСТУ ДОВКIЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ PECYPCIBукрАiни
НАЦIОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК(слоБожАнськйЙ;:

нАкАз

JJ el^i сит. KpacrrolqFTcbк

}*"-::T:::"lT*.yilv та n ;,- Ы;;#-, L"oT*.,якi надаються НПП,C"oOb*";;;i,
лti /!,о2

Вiдповiдно до ст. 47 Закону Украihи <Про прцродно-заповiдний фощукраihи>, постанови Кабiнеry мiнiйрiв Уrсраihи ,<про перелiк платнихпосJцг, якi можсуть надаватисгбюдж."i"r"-установЕlми ПЗФ> вiд 28 црудня2000 РОКУ Л! 1913, П, 8, 9 <LfОлож.";Й;'Н"цiо"аrr"й 
цриродний парк<<СлобоЖансъкий>>, створеIIн8 н€}пежниХ умоВ вiдпочинку, оздоровлення,туризму в природних умовах з додержаннrIм режиму охорони заповiднихприродних комплексiв та об'gктiв та у u"'"oy з виробничою необхiднiстlозмiни розмiру шIати за платнi .{Iослуги, якi надаються НПП <<Слобожансъкий>>

наказую:

1. Скасувати наказ Лh 30-ОД вiд 05.05 .2021 р.2. Затвердити перелiк ,nur""" й.rrу", якi надаютъся нIIп<<Слобожансъкий>> (додаток'1 ).3, Установити po,,ip, плати за IUIaTHi послуги, якi на,даються нIIп<<Слобожансъкий>> (лола-* rr;4, Звiльнити вiд плати за послуги, пов'язанi iз забезпеченIшмпроВqдженЕя реуеацlйноi дiшлъностi 
"u ".prnropii Нпп <<слобожансъкий>>дiтеЙ BiKoM до О poKiB ,u о|iб, якi офiцй; супроводхсуютъ орг€лнiзованiекскурсiйнi групи.

5' ГоловномУ бухгагlтеру АндрiЮ костЕНКУ довестИ н€tкЕLз довiдома провiдного бухга.rlтера Оксану григорЕнко.6, Провiдному бухгаJперу bKcaHi григоРЕнкО внести вiдповiднiзмiни до Рро - здйсний перепроцр€lмування перелiку платних пос.гцг, якiнадаютъся Нпп <<слобожансъкий> 
-згiдно 

додатку 1 та розмiру плати заплатнi посJryги, якi нqдаютьсq НПП <Слобожаir."кийu згiдно додатку 2 з 2Зсiчня 202З року.
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7. Начальнику вiддiлу еколого-освiтньоi роботи та рекреацii Наталii
КАIIЛОУХ довести нак€в до вiдома провiдного фахiвця з екологiчноi освiти
Анну КОЛОНТАеВСЬКУ 1а провiдного фа<iвця з рекреацii Тетяну
МАКJIАКОВУ.

8. Контроль за виконанням даного нак€ву запишаю за собою.

В.о. директора НIШ <<Слобожанський>> Олександр МОТJlЯХ

Сергiй СБIТН€ВПровiдний юрисконсульт

- Андрiй КОСТЕНКО
ГРИГОРЕНКО

наталiя кАплоух
Анна коЛоНТАеВСЬкА
Тетяна МАКЛАКоВА
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.Щодаток 1

до нЕжазу по НПП <Слобожанський>
Nэ /l-оявiг Jз о/.JtцJрgцу

Перелiк платних послуг,
якi надают:1-.ся НПП <<Слобожанський>>

ЛЬ п/п frазва платноi rtос-пчги

1.

1.1 "оffi
1.2.

1.3.

2.

2.| органiзацiя та провед?ння освiтrьо-ви*овнrоt i
зЕrлrlенням фахiвця на теDитоDii НПП

природоохоронних заходiв з

,)

3.

3.1

з.2.
J.J.

з.4.

3.5. короткостроковий Вlдпочинок В oel(nearTi йномч пwкктi ttБспеаrrртrй гят?

з.6, КЙацький стан)
(альтанка 2)
Розмiщення вilння вlлпочиRrкlqих4.

4.| Розмiщення I{ня в примiщеннi кого

4.2.

5. азп kiHo- тя те'певiriйrrrrч тйпплrrrг

5.1

6. гп з надання облалнан
б.1 ,llu l казаноI чним
6.2 lllu l сп€}льн.,ком
6.з ,zlu I аом
7. нiзацiя ист tx подiй та масових захопiв

7.1 iзацiя та ;нЕя класiв
7.2 iзацiя та ,ння KBecTiB
7,з та lння

Начальник вiддiлу еколого-( cBiTнboi
роботп та рекреацii ,7Иr_ ? Наталiя кАплоух

(-/,Ьф-fU
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Додаток 2
до наказу по НПП <Слобожанський>

Nэ l1,o9 ьiл J3 ol. JЛа3 рбуу

РОЗМР ПЛАТИ
за платнi послуги,

якi надаються НПП <<Слобожанський>>
(згiдно Постанови КМУ J\tb 1913 вiд 28 грудця 2000 року)

Назва пос.Iц/ги /{"гrя грутr до 20 осiб,

дорослr дiти
Посгrуги, пов'язанi iз забезпеченням провадження рекреацiйноi дiяльностi
на нпП <<Слобожанський>>

Органiзацiя та проведення освiтньо-виховнпх i природоохороншпх заходiв

Органiзаuiя та проведенн"i
освiтньо-виховних i
природоохоронних зФ(одtв з
залrIенЕям фахiвця на

iT нпп
Органiзацiя та проведенн I

освiтньо-виховних i
ПРИРОДООХОРОННИХ ЗtlХОД : В В
презентацiйному залi

посгrугп пов'язанi iз створенням умов i|.пя органiзованого туризму,
та iншпх ви,{iв цrиЕоr дrяльностr

Короткостроковий
вiдпочинок фозбитгя
наrrлетiв i розкладання

1 люд.iдоба

грн

2,2 1 година

по.пу.)ообч

50,00

Короткостроковий
вiдпочинок в рекрешIiйн<i иу

гапrIвина];.

Короткостроковий

.Щля груп бiльше 20

EKCKypcii екологi.птими l i

стежкаI\,lиусупроводi | +ОО,ОО i ЗОО,ОО

EKcKypcii маркiроваrими
туристичними маршругаI\rи

у супроводi фахiвця вiд
нпп
EKcKypcii екологiчними
стежкЕlпdи та маркiроваIIиlди
туристичними маршругаN[и
без супроводу фахiвця вiд
нпп

t люд./послуга

для груп до 20 осiб,
. грн./група

для груп бiльше 20
осiб, грr/особу

1 200,00вiдпочинок в

|.2

1.3

нIIп | i

500,00 ! +оо,оо



L.
Ь-

вlдпочиЕок в рекреацiйному
пуfiктi кКозацькиЙ стан>

вiдпочинок в рекреацiйному
пунктi <Козацький стан>

Розмiщення, проживilння в
примiщеннi
володимирiвського пндв 175,00

проживання внугрiшньо
перемiщених осiб в
примiщеннi

i люд./мiсце/доба

kiHo- та телевiзiйппх зйомокПослуги з проведення фото-
вiдео-, KiHo- та телевiзiйних

квеств

Органiзацiя та проведенвI
ь

Примiтка:
EKcKypcii на TepиTopii НПП
вищезгадtшоi установи.

i д* груп бiльше 20
ос

послlzга/доба

Органiзацiя та проведенн{ i ^* Т;:].,,Ж;О"""'' i

100,00

500,00

25,00

проводити лише фахiвцями

Провiдний eKoHoMicT оксапа нIкоЛЕнко

КороткостроковЙ

послуга/доба

альтанка Jtlbl
Короткостроковий
вiдпочинок в рещреацiйному посл},гаlдоба

гай>
Короткостроковий

Користування карематом

грн,/ссоба

послуга/доба
300,00

послуга/доба

та масових

500,00

КОРИстування спальникол.{ j ПОСЛ3,'гаlдоба


