ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
_дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія)___
(назва документа дозвільного характеру)

Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1.

Найменування дозвільного
центру, в якому здійснюється
обслуговування суб’єктів
господарювання

2.

Місцезнаходження
дозвільного центру
Інформація щодо графіку
роботи дозвільного центру

3.

4.

Реквізити адміністартора (-ів)
та представника (-ів)
місцевого дозвільного органу,
відповідальних, за видачу
документа дозвільного
характеру:

5

Нормативно-правові акти,
якими регламентується
видача документа дозвільного
характеру:
Закони України (назва ,
частина, стаття)
Акти Кабінету Міністрів
України
(назва , дата та номер, пункт)
Акти центральних органів
виконавчої влади (назва, дата
та номер, пункт)

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

6.

Акти місцевих органів
виконавчої влади / органів
місцевого самоврядування
(назва, дата та номер, пункт)
Вичерпний перелік
документів, необхідних для

Відділ реєстрації бізнесу та дозвільних
процедур
Департаменту Луцької міської ради «Центр
надання адміністративних послуг в м.
Луцьку»
м. Луцьк, вул. Л. Українки, буд. 35,
каб. 14
Понеділок: 8.00 – 16.00
Вівторок: 9.00 – 20.00
Середа: 8.00 – 16.00
Четвер: 9.00 – 18.00
П’ятниця: 8.00 – 15.00
Субота: 8.00 – 15.00
Неділя: вихідний
Державні реєстратори відділу:
Мартинюк Ніна Миколаївна - тел. 777895;
Наумчук Ірина Адамівна – тел. 777895.
Представники дозвільного органу:
Люшук Руслан Володимирович – завідувач
сектора мисливського господарства – тел.
292107;
Пудловська Оксана Ярославівна – головний
спеціаліст сектора мисливського господарства
– тел. 292107.

Закон України «Про мисливське господарство
та полювання» ст.17
Положення про правила проведення
полювання, на тварин, добування яких
здійснюються за ліцензією затверджено
наказом Міністерство аграрної політики та
продовольства України від 17.10.2011 № 549
пункт 4.
-

1.Заява (за формою згідно Постанови Кабінету
Міністрів України від 07.12.2005р. № 1176.

7.

7.1.

7.2.

отримання документа
дозвільного характеру
Платність (безоплатність)
видачі документа дозвільного
характеру
У разі платності :
Нормативно-правові акти, на
підставі яких стягується
плата
(назва та реквізити нормативноправового акту)
Розмір плати

7.3.

Розрахунковий рахунок для
внесення плати

8.

Строк, протягом якого
видається документ
дозвільного характеру
Вичерпний перелік підстав
для відмови у наданні
документа дозвільного
характеру

9.

10.

11.

12.

Строк дії документа
дозвільного характеру
(необмеженість строку дії)
Необхідність у проведенні
експертизи (обстеження)
об’єкта, на який видається
документ дозвільного
характеру
Платність (безоплатність)
проведення експертизи

2.Документ, який підтверджує оплату вартості
бланків ліцензій.
на оплатній основі
Закон України «Про мисливське господарство
та полювання» ст.18, та наказ Міністерства
аграрної політики та продовольства України
від 16.05.2011р. за № 179
Вартість ліцензій на добування мисливських
тварин у мисливських угіддях України
затверджено наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства України від
16.05.2011р. за № 179:
Лось - 2000 грн.
Олень європейський – 1000 грн.
Олень плямистий – 800 грн.
Кабан - 600 грн.
Лань – 800 грн.
Муфлон – 800 грн.
Козуля – 200 грн.
Бобер – 150грн.
Бабак – 150 грн.
Борсук – 200 грн.
Куниця лісова – 50 грн.
Ондатра – 25грн.
Білка – 15 грн.
р/р № 31255260107329
ГУДКСУ у Волинській області
МФО 820172
код ЄДПРОУ 35213572
10 робочих днів
1. Неподання будь-якого з вичерпного
переліку документів для отримання документа
дозвільного характеру;
2. Недостовірності відомостей у документах,
поданих для отримання бланків ліцензій;
3. Позбавлення права користування
державним мисливським фондом;
Термін дії бланку ліцензії – мисливський
сезон
-

-

(обстеження)
У разі платності :
12.1. Нормативно-правові акти, на
підставі яких стягується
плата
(назва та реквізити нормативноправового акту)
12.2. Розмір плати проведення
експертизи (обстеження)
12.3. Розрахункові рахунки для
внесення плати
13.
Примітки

-

-

