
     МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

                            Н А К А З
                16.05.2011  N 179

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      24 травня 2011 р.
                                      за N 625/19363

                Про затвердження Вартості ліцензій
                 на добування мисливських тварин
                  у мисливських угіддях України

     Відповідно до   статті  18  Закону  України  "Про  мисливське
господарство та полювання" ( 1478-14 ), Положення про Міністерство
аграрної  політики та продовольства України,  затвердженого Указом
Президента України  від   23.04.2011   N   500   ( 500/2011   ),
Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити  Вартість  ліцензій  на  добування  мисливських
тварин у мисливських угіддях України, що додається.

     2. Наказ Державного комітету  лісового  господарства  України
від  28.09.2009  N  243  ( z1013-09  ) "Про затвердження Вартості
ліцензій на добування мисливських  тварин  у  мисливських  угіддях
України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.11.2009
за N 1013/17029, визнати таким, що втратив чинність.

     3. Департаменту  землеробства  (Демидов   О.А.)   забезпечити
подання  наказу  на  державну  реєстрацію  до Міністерства юстиції
України.

     4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

     5. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного
опублікування.

 Перший заступник Міністра                            М.Д.Безуглий

 ПОГОДЖЕНО:

 Міністерство фінансів України

 Міністерство екології
 та природних ресурсів України

 Державне агентство лісових
 ресурсів України



                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства аграрної
                                      політики та продовольства
                                      України
                                      16.05.2011  N 179

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      24 травня 2011 р.
                                      за N 625/19363

                             ВАРТІСТЬ
             ліцензій на добування мисливських тварин
                  у мисливських угіддях України

     1. Розрахунки   з   мисливцями   за  ліцензії  проводяться  в
національній валюті України перед початком полювання.

     2. Вартість  ліцензій  на  добування  мисливських  тварин   у
мисливських угіддях України:

------------------------------------------------------------------
|      Види тварин      |       Вартість ліцензій у гривнях      |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Лось                   |                 2000,00                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Олень європейський     |                 1000,00                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Олень плямистий        |                  800,00                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Кабан                  |                  600,00                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Лань                   |                  800,00                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Муфлон                 |                  800,00                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Козуля                 |                  200,00                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Бобер                  |                  150,00                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Бабак                  |                  150,00                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Борсук                 |                  200,00                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Куниця лісова          |                   50,00                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Ондатра                |                   25,00                |
|-----------------------+----------------------------------------|
|Білка                  |                   15,00   |
------------------------------------------------------------------

 Директор
 Департаменту землеробства         О.А.Демидов


