
Розмір оплати за надання платних послуг на території 

НПП «Сколівські Бескиди» 

станом на 01.02.2021 р. 

№ Види послуг Одиниці, 

характеристики 

Розмір плати, 

грн. 

1 Короткостроковий відпочинок (розбиття 

наметів і розкладання вогнищ у спеціально 

облаштованих і відведених для цього місцях) 

1 особа 12.00 

діти до 14 років 6.00 

2 

  

Користування автостоянками  

рекреаційної зони 

мотоцикл 1 одиниця 10.00 

легковий автомобіль 1 одиниця 15.00 

мікроавтобус 1 одиниця 35.00 

автобус 1 одиниця 45.00 

3 Любительське рибальство 1 вудилище 50.00 

4 Рекламно-видавнича діяльність 

Памятне свідоцтво за сходження на гору 

Парашка, Лопата 

1 особа 20.00 

діти до 14 років 10.00 

5 Реалізація лікарських рослин, трав2     

6 Реалізація рослин, саджанців, сіянців, насіння2     

7 Реалізація предметів декоративно-прикладного 

мистецтва2 

    

8 Фотопослуги в межах ПЗФ 1 особа 10.00 

діти до 14 років 5.00 

9 Прогулянкова подорож на велосипеді 1 особа 10.00 

діти до 14 років 5.00 

10 Спостереження за природніми явищами 

(група до 10 осіб) 

  

250.00 

       

Екскурсії  

№ Види екскурсійних послуг 

Вартість, грн. з особи 

діти до 14 років дорослі 

І. Екскурсії до еколого-просвітницьких центрів 



1 Бутивлянське лісництво 

(огляд експозицій) 
6.00 12.00 

2 Майданське лісництво 

(огляд експозицій) 
6.00 12.00 

3 Підгородцівське лісництво 

(огляд експозицій) 
6.00 12.00 

4 Крушельницьке лісництво 

(огляд експозицій) 
6.00 12.00 

ІІ. Екскурсії туристичними шляхами 

1 Без супроводу екскурсовода 7.00 15.00 

2 

З супроводом гіда, екскурсовода: 

група до 10 осіб 25.00 50.00 

група більше 10 осіб 20.00 40.00 

 

Розміщення і проживання туристів 

1 
Розміщення і проживання туристів в 

Сколівському л-ві за 1 добу/особу 
75.00 150.00 

2 
Розміщення і проживання туристів в 

Майданському л-ві за 1 добу/особу 
30.00 70.00 

3 
Послуги з надання у користування майна парку 

на садибі (альтанки, мангали) 
 250.00 

4  Послуги з тимчасового зберігання майна  

(за одиницю майна протягом доби) 
 

 

20.00 

 

Примітки: 

1 вказана вартість платних послуг може змінюватися (при умові інфляції) у зв'язку із 

зростанням або зниженням загального рівня цін на товари та послуги; 

2 перелік та вартість рекламно-видавничої продукції, рослин, саджанців, сіянців та насіння, 

реалізація предметів декоративно-прикладного мистецтва визначається прайс-листом. 

Від сплати за отримані послуги звільняються учасники бойових дій, ліквідатори аварії на 

ЧАЕС та інваліди 1-2 груп, діти до 7 років. 

Екскурсії на території НПП «Сколівські Бескиди» можуть проводити лише працівники 

вищезгаданої установи.  



Перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами ПЗФ визначаються 

згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1913 від 28 грудня 2000 р. за редакцією від 2 

червня 2003 р. №827. 


