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Порядок

видачi посвiдчень мисливця i щорiчних контрольних карток
облiку добутоi дичини i порушень правил полювання

[. Загальнi положення

1. Цей Порядок визначае процедуру видачi посвiдчень мисливця i
щорiчних контрольних карток облiку добутоi дичини i порушень правил

полювання (далi - контрольна картка).

2. Щокументами на право полювання е посвiдч ння мисливця, щорiчна
контрольна картка з вlдмlткою про сплату державного мита та iншi документи,
передбаченi статтеЮ 14 Закону Украiни кПро мисливське господарство та

полювання).

3. Посвiдчення мисливця та контрольна картка (ik дублiкати) видаються на
платнiй ocHoBi.

розмiр та порядок внесення плати за ik видачу, а також розмiр державного
мита за видачу контрольноi кар ки визначено Перелiком платних
адмlнlстративних послуг, якi надаються Щержавним агентством лiсових
pecypciB, його територiальними орг ами та республiканським koMiTeToM

АВТОНОМНОТ РеСПУбЛiКИ Крим з питань лiсового i мисливського господарства, та

розмiр плати за ik нацання, затвердженим розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 06 червня 201I року ль 491-р, пiдпунктом (т>) пункту б cTaTTi З

!екретУ Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2l сtчня 1993 року J\Ъ 7 "Про державне
мито"



4. Посвiдчення мисливця дiе безстроково, контрольна картка

ВИДаеТЬСЯ ДО посвiдчення мисливця на строк з 01 березня поточного року по

останнiй денъ лютого наступного року включно.

II. Порядок видачi цосвiдчень мисливця

коцтрольних карток

1. Посвiдчення мисливця видаеться громадянам Украiни, якi досягли

18-РiЧНОго BiKy та успiшно скл€ши iспит для отримання посвiдчення мисливця

(далi - iспит).

2. Щержлiсагентство, його територiальнi органи вiдповiдно до

ЗаКОНОДаВсТВа, замовляютъ виготовлення бланкiв посвiдчень мисливця та

конtрольних карток (зразок та опис посвiдчення мисливця, зразок та опис

ЩОРiЧНОi контрольноi картки облiку добутоi дичини i порушень правил

полювання, cepii посвiдчень мисливця i щорiчних контрольних карток облiку

ДОбУТОi ДИЧИНи i порушень правил полювання у розрiзi АвтономноТ Республiки

Крим, областей, MicT Кисва та Севастополя наведено у додатку 1 до цъого

Порядку) та створюють KoMiciI з приймання iспитiв для о имання посвiдчень

мисливця.

З. Посвiдчення мисливця контрольна картка видаються

lержлiсагентством або його територiальними органами громадянам, нез€uIежно

вiд ik задекларованого/зареестрованого мiсця проживання (перебування), у
строки, визначенi частиною другою cTaTTi 10 Закону УкраiЪи <Про

адмiнiстративнi послуги).

якщо органом мiсцевого самоврядування, а у разi його вiдсутностi -
вiйськово-цивiльною адмiнiстрацiсю, або мiсцевою державною адмiнiстрацiею

населеного пункту утворено центр надання адмiнiстративних послуг, заява та

пакет необхiдних документiв можуть подаватися через такий центр. У такому



ВИПаДКУ, центр надання адмiнiстративних послуг зобов'язаний

ПереДати отриманi документи не пiзнiше наступного робочого дня за днем

приЙому документiв до ,Щержлiсагентства або його територizulьного органу.

4. Особа, яка виявила бажання отримати посвiдченн мисливця, подае в

паперовiЙ або електроннiЙ формi до ,.Щержлiсагентства або Його

територiального органу заяву-анкету (форма наведена у додатку 2 до цього

Порядку) i двi кольоровi фотокартки розмiром З х 4 см (у разi подання

документiв у електроннiй формi, фото надаеться у електроннiй формi у форматi

pdf, jpe).

Заява-анкета, що подаеться в електроннiй формi, повинна вiдповiдати

ВИмогам Закону УкраiЪи <Про електроннi документ та електронний

документообiг>.

Щержлiсагентство або його територiальнi органи призначають дату

СКЛаДення iспиту, про що повiдомляють особу не пiзнiше нiж за два робочi днi.

Перед початком iспиту особа, яка виявила бажання отримати посвiдчення

МИслиВця, пред'являе KoMiciT з приймання iспитiв реестрацiйний номер

облiковоi картки платника податкiв (за наявностi) та документ, що посвiдчуе

ОСОбУ та пiдтверджуе громадянство Украiни або пред'являе ik вiдображення в

електроннiй формi з використанням мобiльного додатку Порталу Дiя (дiя).

Пiсля перевiрки вiдповiдностi з€}значених у заявi-анкетi

тим, що зазначенi у пред'явленому документi, така особа

складення iспиту.

Iспити можуть складати одночасно декiлъка осiб. У
складаеться iспит, cTopoнHi особи не допускаютъся.

Пiд час складення iспиту використовуються технiчнi засоби контролю (у

тому числi фото- та вiдеофiксацii) процесу його складення.

ПРО здiйснення фiксацii процесу проведення iспиту за допомогою

ТеХНiЧНИх засобiв контролю екзаменатор оголошус перед початком складення

iспиту.

особи вiдомостей

допуска€ться до

примlщення, де



к€Lлендарних днlв.

Iспити приймаються

комп'ютерноi програми

затверджу€ться наказом

ВiДеОЗаПИСи складення iспитiв зберiгаютъся у .Щержлiсагентствi або

його територiалъному органi, в якому проводився iспит, протягом 30

за бiлетами, якi формуються за допомогою

iз загЕuIьного перелiку питань до бiлетiв, який

Щержлiсагентства та оприлюднюеться на його

офiцiйному вебсайтi.

ПИТаННЯ У бiлетах для складення iспитiв охоплюють вiдомостi iз

ЗаКОНОДаВСТВа У галузi мисливського господарства та полювання, з питань

мисливського собакiвництва, правил надання першоi медичноi допомоги при

нещасних випадках на полюваннi, поводження з мисливською зброею, а також

вмiння визначати види тварин, занесених до Червоноi книги Украiни та

перелiкiВ тварин, якi охороняютьсЯ вiдповiдно до мiжнародних договорiв

украiъи, знання вимог законодавства, що встановлюють вiдповiдальнiсть за

порушення правил полювання, охорони тваринного cBiTy та iнших питань,

пов'язаних з веденням мисливського господарства та fIолюванням.

Питання у бiлетах формуються з урахуванням пропозицiй наукових

установ, користувачiв мисливських угiдь та громадських об'еднань.

Кожний екзаменацiйний бiлет мiстить 24 питання, на кожне з яких

пропонуються вiд 2 до 4 BapiaHTiB вiдповiдей, з яких правильним с лише один

BapiaHT.

особам, якi складають iспит, пропонусться за 15 хвилин вiдповiсти на 24

питання. Оцiнка (зараховано) ставиться, коли надано не менш нiж 19

правильних вiдповiдей.

особам, якi у встановлений час надали правильних вiдповiдей менше нiж

на 19 заданих питань, виставляеться оцiнка (не зараховано). У разi, якщо на

гIоставлене в бiлетi питання не обрано жодноТ iз запропонованих BapiaHTiB

вlдцовlд1, то воно вважасться таким, на яке надано неправильну вiдповiдь.

При складеннi iспиту забороняеться використовувати будъ-якi cTopoHHi

джерела iнформацii. У випадку спроби особи, яка складае iспит, скористатися



бУдь-якими стороннiми джерелами iнформацii, члени KoMicii припиняютъ

приймання iспиту у такоi особи з

Повторний iспит особам,

Оголошення особi про видачу посвiдчення мисливця або вiдмову у його

видачi зДiЙснюеться .Щержлiсагентством або його територiальним органом в

день складення iспиту.

5. Пiсля складення iспиту з оцiнкою ((зараховано) особа вносить плату за

ВИДаЧУ посвiДчення мисливця та контрольноi картки i сплачуе державне мито за

видачу контрольноi картки.

ПЛатiжнi документи про внесення плати за видачу посвiдчення мисливця

Та КОНТрольноi картки або ik дублiкатiв та сплату державного мита за видачу

КОНТРОЛЬНОi картки пред'являються особою за мiсцем отримання таких послуг.

6. Посвiдчення мисливця та контрольна картка, яка видасться вперше,

ВИДаЮТЬСЯ ГРОМаДянинУ Украiни в строк не пiзнiше Hi за 30 днiв з дати

успiшного складення iспиту, за умови надання платiжних документiв, якi

засвiдчують оплату адмiнiстративноi послуги (за видачу посвiдчення мисливця

i контрольноi картки), а також за сплату державного мита за видачу

контролъноI картки та подання документiв, визначених в абзацi першому

пункту 4 роздiлу II цього Порядку.

виставленням оцiнки <<не

якi отримали оцiнку

зараховано).

((не зараховано)),

ПРИЗНаЧаеТЬСЯ не ранiше нiж через п'ять робочих днiв пiсля дати складення

1спиту.

7. Обмiн контрольноI картки

здiйснюетъся за умови повернення

контрольноi картки, сплати державного

картки.

на наступний мисливський сезон

мисливцем попередньо отриманоi

мита та плати за видачу контрольноТ

ОбМiН КОНтрольноТ картки здiйснюеться спецiалiс ами структурного

пiдроздiлу з питань мисливського господарства та полювання Щержлiсагентства
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або його територiального органу пiсля опрацювання даних: про види та

кiлькiстъ добутоi дичини; наявнi порушення правил полювання, у разi

зазначення ix у контрольнiй картцi мисливця, що повертаеться.

8. ПОСвiдчення мисливця або його лублiкат пiдписуютъся за мiсцем видачi

головою KoMicii з приймання iспитiв.

ГОлОвою KoMicii з приймання iспитiв в !ержлiсагентствi призначасться

ГОЛОВа (заступник голови) ,.Щержлiсагентства або керiвник структурного

пiдроздiлу з питань мисливського господарства та полювання !ержлiсагентства
(ЙОГо Заступник), а в територiальних органах .Щержлiсагентства, ik керiвники

або заступники керiвникiв.

КОНтрольнi картки та ix дублiкати пiдписуються спецiалiстом

СТРУКТУРНОГо пiдроздiлу з питань мисливського господарства та полювання

!еРЖлiоагентства або його територiапьного органу, що здiйснюе надання такоi

адмiнiстративноi послуги.

ПiДПИС СКРiплюеться печаткою органу, що видав посвiдчення мисливця

таlабо контрольну картку таlабо ik дублiкати.

9, У ВИПаДКУ ВТрати, пошкодження чи псування посвiдчення мисливця

таlабо контрольноi картки, мисливець пода€ до Щержлiсагентства або його

територiального органу письмову заяву про видачу Дублiката посвiдчення

мисливця таlабо дублiката контрольноi картки та пред'являе документ, Що

засвiдчуе його особу та пiдтверджус гр мадянство Украiъи або пред'являс його

вiдображення в електроннiй формi з використанням мобiльного додатку

Порталу Щiя (Щiя).

За ВiДСУтнiстю пiдстав для вiдмови у видачi лублiката посвiдчення

МИСЛИВЦЯ ТаlабО контрольноi картки, цi документи видаються мисливцям в

порядку ik видачi, без складення iспитiв.

У РаЗi змiни персонаJIьних даних, |ромадянин може особисто звернутися

ДО ,ЩеРЖЛiСаГеНтства, його територiального органу або центру надання
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адмiнiстративних послуг (за наявностi) iз заявою про внесення вiдповiдних

ЗМlН У ПОСВlДЧення мисливця. ,Що заяви додаютъся: квитанцii про плату за

видачу посвiдчення мисливця i контрольноi картки; копii документiв, що

пiдтверДжуютЬ TaKi змiни. ОригiналИ циХ документiв пред'являються до

!еРЖЛiСагенТства або його територiального органу для перевiрки достовiрностi

даних.

Посвiдчення мисливця таlабо контрольна картко, що пiдлягають обмiну у
ЗВ'яЗкУ iз змiною персон€tльних даних громадянина, пошкодженням чи

псуванням, пiдлягають вилученню та анулюванню.

10. ПiдСтавою для вiдмови у видачi посвiдчен я мисливця таlабо

КОНТРОЛЬНОТ карТки або ik дублiкатiв е: вiдсутнiсть у особи |ромадянства
УКРаiни; позбавлення громадянина права на rтолювання таlабо тимчасове

ОбМеЖеНнЯ Громадянина у правi на полювання вiдповiдно д законодавства.

1 1. Мисливець, у якого вiдповiдно до закон давства були вилученi

посвiдчення мисливця i контрольна картка у зв'язку з позбавленням права на

полювання, може отримати нове посвiдчення мисливця та контрольну картку

пiсля закiнчення строку, на який BiH був позбавлений права на полювання, та

лише на заг€UIъних пiдставах.

12. Вiдмова У видачi посвiдченн мисливця, контрольноi картки або ix

дублiкатiв оскаржустъся в установленому законодавством порядку.

Засryпник директора Щепартаменту
природно-заповiдного фонду та
бiорiзноманiття - начальник вiддiлу
координацii дiяльностi об' eKTiB
та установ природно-заповiдного
фонду та рекреацiйноi дiяльностi Сергiй МАТВ€€В


