
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Директор 

ДП «Тростянецький лісгосп» 

 

_______________Зубко В.І. 

наказ від 28.04.2021 № 147 

Ціни 

на послуги рекреаційної ділянки «Лісовичок» 

(вводяться у дію з 01.05.2021 року) 
№ 

з/п 
Послуга 

ПДВ, 

грн. 
Ціна, грн. (з ПДВ) 

1 Будинок відпочинку (два окремі номери) 32,71 500,00 грн. за один номер 

на добу * 

2 Будинок відпочинку покращений (два окремі номери) 40,89 625,00 грн. за один номер 

на добу * 

3 Номер звичайному у готелі (номер на два місця) 40,89 625,00 грн. за добу * 

4 Номер покращений у готелі (номер на два місця) 47,43 725,00 грн. на добу* 

5 Номер сімейний у готелі (номер на три місця) 58,88 900,00 грн. за добу* 

6 Одне місце у будинку відпочинку та/або номері у готелі за 

умови заселення групи відпочиваючих в усі наявні номери 

(пункти 1-5 цього переліку)   

13,08 200,00 грн. за добу* 

7 Місце для паркування автомобіля (майданчик біля кафе 

«Лісовичок») 

16,67 100,00 грн. ** 

8 Місце для паркування автомобіля (майданчик біля в’їзду 

на територію рекреаційної ділянки) 

5,83 35,00 грн. ** 

9 Стіл на 12 місць 25,00 150,00 грн. ** 

10 Майданчик для урочистих церемоній  125,00 750,00 грн. ** 

11 Стіл на 24 місця 50,00 300,00 грн. ** 

12 Альтанка на пірсі  125,00 750,00 грн. ** 

13 Мангал  20,00 120,00 грн. ** 

14 Шампура  (комплект із 5 одиниць ) 6,00 36,00 грн. ** 

15 Користування волейбольним майданчиком (до складу 

послуги також входить користування м’ячем та 

волейбольною сіткою) 

10,83 65,00 грн. за одну годину 

16 Користування майданчиком для гри у футбол (до складу 

послуги також входить користування м’ячем)  

14,17 85,00 грн. за одну годину 

17 Комбіноване місце  відпочинку (стіл на 12 місць, місце 

для вогнища, мангал, майданчик для намету) 

72,50 435,00 грн.** 

18 Місце для встановлення намету 13,33 80,00 грн. ** 

19 Альтанка на 12 місць 93,33 560,00 грн. ** 

20 Альтанка на 25 місць 208,33 1250,00 грн. ** 

21 Альтанка на 40 місць 208,33 1250,00 грн. ** 

22 Шезлонг 10,00 60,00 грн. ** 

23 Разова послуга з відвідування туалету (біля магазину 

«Лісовичок») 

0,50 3,00 грн. 

24 Разова послуга з відвідування туалету (на території 

рекреаційної ділянки) 

0,83 

 

5,00 грн. **   

25 Необмежена кількість користування послугами туалету 

на території  рекреаційної ділянки за умови придбання 

контрольного браслету 

2,50 15,00 грн. ** 

 Сума туристичного збору за добу проживання (ночівлі) становить 30,00 грн.  

        * - розрахункова  година  поселення (година,  при  настанні  якої  споживач  заселяється до номеру) – 

14 год.00 хв.; розрахункова година виселення (година, при настанні якої споживач має звільнити номер) – 

12 год.00 хв. 

       ** - послуга надається упродовж одного дня з 08 год 00 хв. до 22 год.00 хв. 

 

 

 Головний економіст      Д.М. Татаренко 


