
нАrцонАльнА АмдЕN4Iя АгрАрнIф{ нАук укрЛни
БIосФЕрI*dz зАповIлIff4к (АсмнIя_новА> iMeHi Ф.Е. ФАльц-ФЕIh]л

нАкАз

вiд 1З травнr{ 2020 року смт Асканiя-Нова Ns 12З

"Про вiдкриття екскурсiйного
сезону 2020 року iз врахуванняN,I
карантинних обмежень"

З метою здiйснення екологiчноi освiтньо-виховноТ роботи, вiдповiдно до
Статуту та "Положення про Бiосферний заповiдник "Асканiя-Нова"

FIАКАЗУЮ:

1. Пiсля закiнчення пiдготовчих робiт вiдкрити обмежене вiдвiдування
екскурсiйних маршрутiв зоологiчного парку та староТ частини ботанiчного парку
з 15 травня2O2а року.

2. Обслуговування вiдвiдувачiв на екскурсiйних маршрутах зоологiчного та
ботанiчного ларкiв здiйснювати через касу на екскурсiйному маршрутi за
наступними цiнами:

- вiльне вiдвiдування (без супроводу екскурсовода) екскурсiйним маршрутом
зоопарку та дендропарку:

- дорослий квиток - 65о00 грн.,
- дитячий квиток - 45о00 грн.
- цiна квитка за фотозйомку * 5,00 грн.
- цiна квитка за стоянку автотранспорту - 10о00 грн.
- цiна квитка за вiдеозйомку - 20100 грн.
З. Пiлъги на екскурсiйному маршрутi надавати наступним категорiям

вiдвiдувачiв:
3.1. Студенти середнiх та вищих навч€Lпъних закладiв обслуговуються за

дитячими квитками, по пред'явленню студентського квитка.
З.2. Учасники бойових дiй та ветерани вiйни обслуговуються безкоштовно,

гtо пред'явленню вiдповiдного посвiдчення.
3.З. Вiйськовослужбовцi строковоТ служби, iнвалiди I та II груп, учасники

лiквiдацiТ аварii на ЧАЕС першоТ категорiТ обслуговуються за дитячими
квитками, по пред'явленню вiдповiдного документа.

4. Обслуговування вiдвiдувачiв проводити по пред'явленню номерних
талонiв "ТОС норма" пiсля проходження температурного скринiнгу, якi
зберiгаютъся до кiнця вiдвiдування.

4.Т. Температурний скринiнг здiйснювати силами штатних працiвникiв
(штатними екскурсоводами) сектору екологiчноi освiтньо-виховноi роботи за
змiнним графiком чергування (графiк додасться).

4.2. VIiсце проведення температурного скринiнгу: вулиця Фа;rьц-Фейна, при
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в'iЪдi на територiю паркування автотранспорту.
4.З. Температурний скринiнг обов'язковий як для iногороднiх вiдвiдувачiв,

так i для мешканцiв смт Асканiя-нова, якi мають бажання вiдвiдати стару
частину ботан iчного парку.

4.4. Вiдвiдувачi, показники яких не вiдповiдають нормам температурнOго
скринiнгу, на територiю паркiв не допускаютъся.

5. Пiд час вiдвiдування об'сктiв заповiдника вiдвiдувачi повиннi
дотриI\{уВатисЬ правиЛ дистанцiювання на вiдстанi 7,5-2,а метри, а також
вказаного напрямку руху, не створюючи скупчень.

6. Роботу екскlrрсiйного маршруту встанови-tи в наступному режимi:
- час роботи каси заповiдника з В-00 до 17-00 год.
- час роботи KacI{ з клiснтаN{и з 8-00 до 16.З0 год.

Каса працю€ без обiдньоТ перерви, без вихiдних.
7.За цивiлъно-правовими договораN4и прийняти на роботу сезонних робочих:

для прибирання туалетiв, чергування на виходi з зоопарку та прибирання
прилегJrоТ територii. Встановити Тм 7-г,одинний робочий день, iз змiнним
графiком роботи таким чином, шоб робочий тиждень складав 40 годин.

8. З 15 травня поточного року роботу штатних працiвникiв сектору
екологiчноi освiтнъо-виховноТ роботи, зайнятих на прийомi та обслу.оuу"urr"i
вiдвiдувачiв, органiзувати у змiнному режимi, таким чином, щоб робочий
тиждень складав 40 годин (графiк додаетъся).

9. На перiод вiдсутностi касира на екскурсiйному маршрутi роботу по
обслуговуванню вiдвiдувачiв в kaci на екскурсiйному маршрутi покласти на
фахiвця з екологiчноi освiти - tубчак о.в., з матерiальЕою вiдповiдальнiстю.

10, Для пiдтримання н€L,Iежного порядку на екскурсiйному маршрутi
(ПеРеВiРКа наЯВностi номерних талонiв "ТОС норма", масок, вхiдних *u"iniu,
квиткiв на оплату фотозйомки, вiдеозйомки, на стоянку автотранспорту.
дотримування карантинних обмеженъ) створити комiсiю у складi:

завiдуючийлабораторiсюзбереженнярiзноманiття Мезiново.с.
диких тварин
Начальник вiддiлу служби державноТ охорони ПЗФ
завiдуюча планово-економiчним сектором
Заступник головного бухгалтера
Фахiвець з кадрiв
Iнженер з охорони працi

1 1, Началънику вiддiл1. служби державноi охорони пзФ Зубкову ю.А
призначити чергових:

- на вхоД1 у зоопарк, якиЙ мас праВо на носiння вогнепальноТ зброТ,
- на виходi iз зоопарку.
12. Затвердити правила вiдвiдування екскурсiйного маршруту зоопарку iз

врахранням карантинних обмеженъ. (додаються).
1З. Контролъ за виконанням наказу пOкJIасти на:

Зубков Ю.А.
Письменна А.М.
Щоброскок M.I.
Якименко Н.П.
ефремов Д.О.

L



- головного бухгалтера Мамонтову В.В. - в частинi здiйснення матерiальних
та фiнансових огrерашiй;

- заступника директора з загаJIьних fIитань Лiтвiнцова В.П.;
- начальника вiддiлу служби держаtsноi охорони ПЗФ Зубкова }О.А. - в

частин1 дотримання правOпорядку на

Щиректор В.С. Гавриленко
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