КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А 
від 2 червня 2003 р. N 827
Київ
          Про внесення змін до переліку платних послуг,  які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
     Внести до  переліку  платних  послуг,  які  можуть надаватися бюджетними установами  природно-заповідного  фонду,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1913 ( 1913-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р. N 1-2, ст. 25), зміни, виклавши його у редакції, що додається.

         Перший
   віце-прем'єр-міністр України                           М.АЗАРОВ

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                           постановою Кабінету Міністрів України
                                від 28 грудня 2000 р. N 1913 ( 1913-2000-п )
                          (у редакції постанови Кабінету Міністрів
                            України від 2 червня 2003 р. N 827)

                             ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду

           I. Послуги, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду згідно з їх функціональними повноваженнями

     1. Послуги, пов'язані із забезпеченням  провадження рекреаційної  діяльності на території установ природно-заповідного фонду:

     екскурсії маркірованими маршрутами, екологічними стежками, на виставки,  до музеїв, еколого-просвітницьких центрів, засновниками яких є зазначені установи;

     екскурсії до карстових печер.

     2. Організація    та    проведення    освітньо-виховних  і природоохоронних заходів.

     3. Послуги,  пов'язані з науково-дослідницькою  діяльністю  з охорони,   відтворення  та  раціонального  використання  природних ресурсів, проведенням експертизи та лабораторних аналізів.

          II. Послуги, які можуть надаватися бюджетними установами у сфері господарської діяльності

     1. Послуги,  пов'язані  із створенням умов для організованого туризму,  відпочинку  та  інших  видів  рекреаційної  діяльності  в природних  умовах  з  додержанням  режиму  територій  та  об'єктів природно-заповідного фонду*:

     короткостроковий відпочинок (розбиття наметів  і  розкладання вогнищ у спеціально облаштованих та відведених для цього місцях);

     любительське (спортивне) рибальство;

     прогулянка (подорож) на велосипеді, на конях;

     полювання;

     спуск гірською річкою на надувних плотах, човнах;

     подорож на   яхті,   катання   на   човнах,   водних   лижах, віндсерфінг.

     2. Фотопослуги,   послуги   з   проведення   громадянами   та організаціями  відео-,  кіно-  та  телевізійних  зйомок  у   межах територій установ природно-заповідного фонду.

     3. Перевезення    туристів,    відпочиваючих;    користування автостоянками,  пристанями  (причалами),  що  належать   установам природно-заповідного фонду*.

     4. Розміщення,    проживання    та    харчування    туристів, відпочиваючих.

     5. Рекламно-видавнича діяльність.

     6. Ветеринарні профілактичні та лікувальні послуги.

     7. Реалізація    тварин    що   утримуються   на   територіях природно-заповідного фонду,  їх продукції  (молоко,  м'ясо,  яйця, пір'я,  шкіра)  та  частин  (шкаралупа  яєць,  чучела,  черепи  та скелети, шкіра, роги), складових частин зоологічних колекцій*.

     8. Збирання та  реалізація  лікарських  рослин,  трав,  ягід, грибів*.

     9. Збирання  та  реалізація  рослин  і рослинної продукції як складових частин гербарних матеріалів.

     10. Вирощування та  реалізація  рослин,  саджанців,  сіянців, насіння*.

     11. Реалізація продукції підсобних господарств*.

     12. Реалізація   деревини   та   виробів  з  неї  (сувенірів, столярних виробів)*.

     13. Виготовлення та реалізація предметів декоративно-прикладного мистецтва.

     14. Послуги  з  надання  у  користування автомототранспортних засобів,  обладнання,  майна,  інструментів, що належать установам природно-заповідного фонду.
_______________
     * Крім  територій  природних  заповідників,  заповідних   зон національних    природних    парків,    біосферних   заповідників, регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів і дендрологічних парків.
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