Рахунок на який перераховуються кошти, для сплати
вартості „Посвідчення мисливця”, та щорічної „Контрольної
картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання”:
(при переводі коштів та в квитанції обов’язково вказати код
платежу)
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП);
Код банку (МФО): 899998;
Отримувач: УК у Ком.р-ні м.Зап./Комунар./22012500;
Код ЄДРПОУ отримувача: 38025435;
Номер рахунку отримувача: 34310879015007.
Призначення платежу:-« За контрольну картку -10,00 грн.»,
або « За посвідчення мисливця - 50,00 грн.» (допускається одним
платежем – 60 грн.)
Рахунок на який перераховується державне мито:
Отримувач: УК у Ком.р-ні м.Зап./Комунар./22090100;
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП);
Код банку (МФО): 899998;
Код ЄДРПОУ отримувача:38025435;
Номер рахунку : 31415537008005.
Призначення платежу : Держмито (Код 22090100) - 1,70 грн.
Будь ласка, перевіряйте в квитанції правильність призначення
платежу та наявність Вашого прізвища (фамилии), ім'я та побатькові в квитанції, навіть якщо за Вас платить інша людина.
Посвідчення мисливця (виключно з реєстрацією м. Запоріжжя або
Запорізької області)
1. 2 кольорові фотографії для документів – 3 х 4.
2. Ксерокопії паспорту (1, 2, прописка) та інд. коду (картка платника
податків).
3. Заповнені Заява та Анкета мисливця.
4. Квитанції про сплату: за «Посвідчення мисливця» + за «Контрольну
картку» (60 грн. одним платежем) та Державного мита (1,7 грн.).
5. Вищевказаний пакет документів надається до приймальні Запорізького
управління лісового та мисливського господарства (2 поверх
адміністративної будівлі).
6. Прийом екзаменів для отримання «Посвідчення мисливця» здійснюється
кожний перший та третій вівторок місяця з 9 ранку в Запорізькому
управлінні лісового та мисливського господарства (2 поверх адміністративної
будівлі) у вигляді надання відповідей в комп’ютері на тестові запитання.
7. Перелік екзаменаційних питань для отримання "Посвідчення мисливця»
розташований на сайті Державного агентства лісових ресурсів України та
стенді ДП «Запорізьке лісомисливське господарство».
8. Будь ласка, перевіряйте в квитанції правильність призначення платежу та
рахунків, наявність Вашого прізвища в квитанції в якості платника, навіть
якщо за Вас платить інша людина.
9. На екзамен та для отримання готових документів – посвідчення мисливця
та щорічної контрольної картки обліку добутої дичини, які видаються в разі
успішної здачі екзамену, необхідно мати особистий паспорт.

