
 

                                                                                 Затверджено 
                                                                                  Президія ради 

                                                                                  Київської міської організації УТМР 

                                                                                  від „24” грудня 2020 року Протокол № _4_ 

                                                                                  Голова ради КМО УТМР 

                                                                                    _____________В.М.Ласкаржевський 

                                      На І півріччя 2021 року 

Вступні внески: 

Мисливці: - 1200,00 грн., в тому числі :                                   ЮНІОРИ 

 - вступний внесок            - 300,00 грн.           

 - членський внесок           - 800,00 грн.  50,00 грн. 

          - добровільний внесок 

            на природоохоронні заходи  

            не менше                                 - 100,00 грн.  20,00 грн. 

Рибалки: -   451,70 грн., в тому числі:                                    ЮНІОРИ 

 - вступний внесок            - 150,00 грн. 

 - членський внесок           - 200,00 грн.                      50,00 грн. 

 - державне мито            - 1,70 грн.  

          - добровільний внесок  

            на природоохоронні заходи  

            не менше                                -  100,00 грн.                      20,00 грн. 

Членські внески: 

 -перший етап (обов”язковий)       - юніори    - 50,00 грн.    

     - мисливці – 800,00 грн.;  

     - рибалки  – 200,00 грн.,  

- другий етап (за бажанням) користувачам риболовно-спортивними базами: 

 - для членів УТМР (пільговики)  не менше -  150,00 грн.  

 - для членів УТМР                         не менше -  200,00 грн. 

 

При переводі з рибалок УТМР в мисливці УТМР: 

- різниця між вступними внесками – 150,00 грн. 

- членський внесок      - 800,00 грн. 

- добровільний внесок 

               на природоохоронні заходи  

     не менше                                    - 100,00 грн. 
 

При переході з інших споріднених Товариств (Динамо, ТМРЗСУ) 

зберігається загальний стаж членства: 

Мисливці: - 900,00 грн. в тому числі: 

 - членський внесок           - 800,00 грн. 

          - добровільний внесок 

            на природоохоронні заходи  

            не менше                                 - 100,00 грн.  

Рибалки: - 301,70 грн. в тому числі: 

 - членський внесок           - 200,00 грн. 

 - державне мито            - 1,70 грн.  

          - добровільний внесок  

            на природоохоронні заходи  

            не менше                                -  100,00 грн. 
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* При вступі в члени Товариства пільги починають діяти з другого року 

членства. 

Дублікат членського квитка — 50,00 грн. 

Заміна членського квитка кожні 20 років — безкоштовна (п. 5 Протоколу 

№ 7 від 21.10.2015 р.) 

 

1. Звільнені від сплати вступних внесків: 

- Юнаки, члени юнацьких секцій Товариства, при вступі в мисливці та 

рибалки. 
 

2. Звільнені від сплати членского внеску першого етапу: 

Згідно п. 8.4. «Статуту УТМР»: 

- Почесні члени УТМР 

- Члени Товариства, які перебувають на дійсній строковій військовій 

службі  збройних сил України 

 

3. Пільгова сплата членських внесків - 50% першого етапу : 

   мисливці — 400,00 грн.: 

   рибалки — 100,00 грн.: 

- Пенсіонери, віком 60 років і більше;  

- Голови первинних організацій КМО УТМР, кількість членів ПО яких 

   понад 50 осіб; 

- Інваліди війн, інваліди І групи. 

 

4. При сплаті пільгового першого етапу, другий етап 150,00 грн. 

 
  

5. Звільнені від сплати державного мита: 

-Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильський АЕС І та ІІ 

категорії 

-Інваліди І та ІІ групи 

-Інваліди ВВВ та прирівняні до них (учасники бойових дій АТО) 

-Юнаки до 16 років 

-Мисливці, що сплатили державне мито у Державному агенстві 

лісового господарства. 

 

 

 

ОБОВ”ЯЗКОВО : 

 

Пільги надаються при наявності копії посвідчення пільговика. 

 


