ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту довкілля
та природних ресурсів України
14 січня 2021 року № 14

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
вул. Шота Руставелі, 9-А, м. Київ, 01601, тел. (044) 235-55-06, тел./факс (044) 235-77-24,
ел. адреса: sprava@forest.gov.ua Код ЄДРПОУ 37507901
________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефони територіального органу, що здійснює перевірку)

АКТ
від _______________________

№

(дата складення акта)

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу
державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання
вимог законодавства у сфері мисливського господарства та полювання
________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу)

_______________________________________________________________________________ ,
або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
, або серія (за наявності) та номер паспорта*
________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону,

________________________________________________________________________________
телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-,
малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
________________________________________________________________________________
види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД),
щодо яких проводиться захід:
________________________________________________________________________________
Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):
Розпорядчий документ, на
Тип заходу
Форма заходу державного нагляду
виконання якого проводиться захід державного
(контролю):
державного нагляду (контролю),
нагляду
перевірка
від
.
.
№
(контролю):
ревізія
Посвідчення (направлення)
плановий
обстеження
від
.
.
№
позаплановий
огляд
інша форма, визначена законом
_________________________________
(назва форми заходу)
__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків відповідно до закону.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):
Початок
число

місяць

рік

Завершення
години хвилини число місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):
Плановий

Позаплановий

не було

не було

був з
.
.
до
.
.
Акт перевірки №
Припис щодо усунення порушень:
не видавався видавався
його вимоги: виконано не виконано

був з
.
.
до
.
.
Акт перевірки №
Припис щодо усунення порушень:
не видавався видавався
його вимоги: виконано не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
посадові особи органу державного нагляду (контролю):
________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності))

керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа
________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності))

треті особи:
________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності))

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався

суб’єктом господарювання
посадовою особою органу державного
нагляду (контролю)

засобами аудіотехніки
засобами відеотехніки
засобами аудіотехніки
засобами відеотехніки

Порядковий
номер

1

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу
державного нагляду (контролю)
Позиція
Відповіді на
суб’єкта
питання
Ступінь господарювання
Питання щодо
ризику
щодо
дотримання суб’єктом
не
суб’єкта
негативного
господарювання вимог
господавпливу вимоги так ні роззаконодавства
глядарювання
законодавства
лось
(від 1 до 4
балів)*
2

3

4

5

6

7

Нормативне
обґрунтування

8

1

Вимоги органу
державного нагляду
(контролю) щодо
усунення виявлених
порушень вимог
законодавства в
установлені строки
виконано

Високий
Середній
Незначний

абзац третій
статті 11 ЗУ від
05 квітня 2007
року № 877-V,

2

Рішення про надання в
користування
мисливських угідь
Верховною Радою
Автономної Республіки
Крим, обласними,
Київською та
Севастопольською
міськими радами за
поданням центрального
органу виконавчої влади,
що реалізує державну
політику у сфері лісового
та мисливського
господарства наявне

Високий
Середній
Незначний

частина перша
статті 22 ЗУ від
22 лютого 2000
року № 1478-ІІІ

3

Надані у користування
Високий
мисливські угіддя на строк Середній
не менш як на 15 років
Незначний

частина друга
статті 22 ЗУ від
22 лютого 2000
року № 1478-ІІІ

4

Рішення Автономної
Республіки Крим, області
та м. Севастополя щодо
надання в користування
мисливських угідь
відповідають
законодавству щодо
мінімальної та
максимальної площі

Високий
Середній
Незначний

частина третя
статті 22 ЗУ від
22 лютого 2000
року № 1478-ІІІ

5

В проекті організації та
розвитку мисливського

Високий
Середній

частина третя
статті 28 ЗУ

господарства враховані
вимоги законодавства
щодо погодження з
відповідними органами,
розрахунки в проекті
проведені за видами
мисливських тварин
відповідної природної
зони на всій площі
наданих в користування
мисливських угідь

Незначний

від 22 лютого
2000 року №
1478-ІІІ

6

Розроблений відповідно до Високий
існуючих вимог проект
Середній
організації та розвитку
Незначний
мисливського
господарства є дійсним

частина четверта
статті 28 ЗУ від
22 лютого 2000
року № 1478-ІІІ

7

Наявність документів та
планово-картографічних
матеріалів, які
виготовляються під час
проведення
упорядкування
мисливських угідь

абзац третій
частини другої
статті 30 ЗУ №
1478-III, пункт 5
розділу 15
Порядку,
затвердженого
наказом
Держкомлісгоспу
№ 56

8

Обов’язки користувача
Високий
мисливських угідь
Середній
визначені у договорі про
Незначний
умови ведення
мисливського
господарства виконуються

частина третя
статті 21 ЗУ від
22 лютого 2000
року № 1478-ІІІ,
наказ
Міндовкілля №
149

9

Будівлі та біотехнічні
споруди побудовані на
мисливських угіддях за
згодою власника або
користувача земельної
ділянки

Високий
Середній
Незначний

частина п’ята
статті 21 ЗУ
від 22 лютого
2000 року №
1478-ІІІ

10

Користувачем
мисливських угідь:
Високий
Середній
Незначний

частина третя
статті 30 ЗУ
від 22 лютого
2000 року
№ 1478-ІІІ

10.1

попередження
центрального органу
виконавчої влади, що
реалізує державну
політику у сфері лісового
та мисливського
господарства
щодо необхідності
усунення порушень у
визначений термін
виконано

Високий
Середній
Незначний

10.2

рішення про заборону
використання державного
мисливського фонду,
строком до двох років, в
зв’язку з систематичним
невиконанням або
порушенням обов’язків
користувачем
мисливських угідь
виконується

Високий
Середній
Незначний

частина третя
статті 30 ЗУ
від 22 лютого
2000 року
№ 1478-ІІІ

10.3

центральним органом
виконавчої влади, що
реалізує державну
політику у сфері лісового
та мисливського
господарства, та
обласними, Київською,
Севастопольською
міськими державними
адміністраціями
погоджено пропускну
спроможність
мисливських угідь

Високий
Середній
Незначний

частина третя
статті 27 ЗУ
від 22 лютого
2000 року
№ 1478-ІІІ

10.4

норма Закону не
допускати до полювання
мисливців у кількості, що
перевищує пропускну
спроможність
мисливських угідь
виконується

Високий
Середній
Незначний

абзац
одинадцятий
частини другої
статті 30 ЗУ
від 22 лютого
2000 року №
1478-ІІІ

10.5

обладнано майданчики
для оброблення та
забезпечено проведення
ветеринарно-санітарної
експертизи відстріляної
дичини

Високий
Середній
Незначний

абзац сьомий
частини другої
статті 30 ЗУ
від 22 лютого
2000 року
№ 1478-ІІІ

10.6

норма Закону проводити
первинний облік
чисельності і добування
мисливських тварин,
вивчати їх стан та
характеристики угідь
і в установленому
порядку подавати цю
інформацію органам, які
здійснюють державний
облік чисельності тварин
та облік їх добування,
ведення державного
кадастру і моніторингу
тваринного світу
виконується

Високий
Середній
Незначний

абзац п’ятий
частини другої
статті 30 ЗУ
від 22 лютого
2000 року №
1478-ІІІ;

10.7

здійснюються заходи
щодо виконання
загальнодержавних і
місцевих екологічних
програм з питань
охорони мисливських
тварин, збереження і
поліпшення середовища
їх перебування та
вкладаються передбачені
законом кошти на їх
охорону і відтворення

Високий
Середній
Незначний

абзаци
дванадцятий,
тринадцятий
частини другої
статті 30 ЗУ
від 22 лютого
2000 року №
1478-ІІІ

10.8

здійснюється комплекс
Високий
біотехнічних та інших
Середній
заходів, спрямованих на
Незначний
охорону та відтворення
мисливських тварин,
збереження та поліпшення
середовища їх
перебування

частини друга
статті 27 ЗУ
від 22 лютого
2000 року №
1478-ІІІ

10.9

здійснюється охорона
мисливських угідь
єгерською службою з
розрахунку не менше ніж
один єгер на п’ять тисяч
гектарів лісових або
десять тисяч гектарів
польових чи водноболотних угідь

Високий
Середній
Незначний

стаття 29 ЗУ
від 22 лютого
2000 року
№ 1478-ІІІ

10.10 конкретна дата відкриття Високий
та закриття полювання на Середній
певний вид мисливських
Незначний
тварин, дні полювання
протягом тижня, порядок
здійснення, а також норма
добування мисливських
тварин визначені у межах
строків, визначених
Законом

частина друга
статті 19 ЗУ
від 22 лютого
2000 року №
1478-ІІІ

11

Полювання на
Високий
парнокопитних та
Середній
хутрових тварин,
Незначний
віднесених до державного
мисливського фонду,
здійснюється відповідно
до лімітів

частина перша
статті 16 ЗУ
від 22 лютого
2000 року №
1478-ІІІ

12

Заходи щодо вовків,
Високий
бродячих собак і котів,
Середній
сірих ворон здійснюються Незначний
мисливцями під час
полювання на інші види
мисливських тварин.

частина перша
статті 33 ЗУ
від 22 лютого
2000 року №
1478-ІІІ

13

Заходи щодо вовків,
Високий
лисиць, бродячих собак і
Середній
котів, сірих ворон, не в
Незначний
мисливський сезон або в
заборонених для
полювання місцях
здійснюються мисливцями
за дозволом центрального
органу виконавчої влади,
що реалізує державну
політику у сфері лісового
та мисливського
господарства, а в межах
територій та об’єктів
природно-заповідного
фонду - за дозволом
обласних, Київської,
Севастопольської міських
державних адміністрацій,
за письмовою заявою
користувача мисливських
угідь.

частина друга
статті 33 ЗУ
від 22 лютого
2000 року №
1478-ІІІ

14

Видано наказ користувача Високий
мисливських угідь, в
Середній
якому зазначаються площа Незначний
угідь з переліком
кварталів, урочищ, водойм
тощо, що входять до
складу відтворювальної
ділянки, детальним описом
її меж, видом або групою
видів мисливських тварин,
для відтворення яких
виділяється ділянка,
визначається режим
охорони мисливських
тварин на цій території

пункт 3.1 глави 3
наказу
Держкомлісгоспу
№4

15

Схематичний план
території із визначенням
меж відтворювальних
ділянок, єгерських
обходів, місць
встановлення аншлагів,
вказівних стовпів,
рейштоків, серпантинів
(для гірської місцевості),
під’їзних шляхів, містків,
пристаней, гаток, куренів,
веж для спостережень і
селекційного відстрілу,
мисливських баз,
мисливських будинків,
вольєрів, водопоїв і т. ін.,
складений і погоджений

абзац перший
розділу 6
Порядку,
затвердженого
наказом
Держкомлісгоспу
№ 56

Високий
Середній
Незначний

виконавцем разом з
користувачем
мисливських угідь
16

Затверджені ліміти
добування мисливських
тварин та пропускна
спроможність
мисливських угідь є
підставою для видачі
ліцензій та відстрільних
карток у яких
зазначаються терміни та
місця здійснення
полювання

17

Користувач реєструє
Високий
бланки отриманих
Середній
ліцензій у журналі обліку Незначний
бланків ліцензій, який
повинен бути
прошнурований,
пронумерований та
скріплений печаткою
державного органу
лісового та мисливського
господарства. У журналі
зазначаються номер
бланку ліцензії, вид
тварини, на яку видається
ліцензія, прізвище
мисливця, номер
посвідчення мисливця та
номер контрольної картки,
спосіб добування, термін
та місце проведення
полювання

18

Користувачем
мисливських угідь:

18.1

Високий
Середній
Незначний

у журналі реєстрації
Високий
інструктажу з правил
Середній
безпеки при проведенні
Незначний
полювання зазначаються
номер ліцензії на
добування мисливських
тварин, за якою буде
проводитися полювання,
вид тварини, місце, спосіб
та строк проведення
полювання, прізвище та
ініціали учасника
полювання,
номер посвідчення
мисливця та номер
щорічної контрольної

частина восьма
статті 17 ЗУ
від 22 лютого
2000 року №
1478-ІІІ

пункт 4.7 розділу
ІV Положення,
затвердженого
наказом
Мінагрополітики
№ 549

пункт 1.4 розділу
І наказу
Мінагрополітики
№ 549

картки обліку добутої
дичини і порушень правил
полювання;
18.2

після проведення
інструктажу з правил
безпеки при проведенні
полювання розпорядник
засвідчує проведення
інструктажу своїм
підписом, а учасники
полювання розписуються
про ознайомлення з
інструктажем у журналі
реєстрації інструктажу з
правил безпеки при
проведенні полювання;

Високий
Середній
Незначний

пункт 1.4 розділу
І наказу
Мінагрополітики
№ 549

18.3

журнал реєстрації
інструктажу з правил
безпеки при проведенні
полювання
пронумерований,
прошнурований та
скріплений печаткою
державного органу
лісового та мисливського
господарства.

Високий
Середній
Незначний

пункт 1.4 розділу
І наказу
Мінагрополітики
№ 549

19

Виділено не менш
Високий
як 20 відсотків площ угідь Середній
для охорони та
Незначний
відтворення мисливських
тварин

частина перша
статті 27 ЗУ
від 22 лютого
2000 року
№ 1478-ІІІ

20

Користувач мисливських Високий
угідь дотримується
Середній
пропускної спроможності Незначний
мисливських угідь, що
встановлена та погоджена
в установленому порядку

частина третя
статті 27 ЗУ
від 22 лютого
2000 року
№ 1478-ІІІ

21

Проведення селекційного
та вибірково
діагностичного відстрілу
мисливських тварин для
ветеринарно-санітарної
експертизи здійснюється
відповідно до чинних
вимог

Високий
Середній
Незначний

частина перша
статті 32 ЗУ
від 22 лютого
2000 року
№ 1478-ІІІ

22

Розпорядників полювання Високий
призначено наказом
Середній
керівника користувача
Незначний

друге речення
абзацу другого
пункту 1.3
розділу I
Положення,
затвердженого
наказом

Мінагрополітики
№ 549
23

В наказі користувача
Високий
мисливських угідь
Середній
вказуються площа угідь,
Незначний
що виділяється з метою
визначення
відтворювальних ділянок,
з переліком кварталів,
урочищ, водойм тощо, що
входять до складу
відтворювальної ділянки,
детальним описом її меж,
видом або групою видів
мисливських тварин, для
відтворення яких
виділяється ділянка,
визначається режим
охорони мисливських
тварин на цій території

пункт 3.1
глави 3 Порядку,
затвердженого
наказом
Держкомлісгоспу
№4

24

Відмежування територій
відтворювальних ділянок
межовими
попереджувальними
знаками проведено,
погоджено з власником
або користувачем
земельної ділянки

Високий
Середній
Незначний

пункт 3.1,
пункт 3.2
глави 3 Порядку,
затвердженого
наказом
Держкомлісгоспу
№4

25

Для утримання
мисливських тварин у
неволі:

25.1

створені умови, що
відповідають їх
біологічним, видовим та
індивідуальним
особливостям;

Високий
Середній
Незначний

абзац дев’ятий
частини першої
статті 30, пункт 7
частини першої
статті 39 ЗУ від
22 лютого 2000
року № 1478-ІІІ,
пункт 3.1 розділу
III Порядку,
затвердженого
наказом
Мінприроди
№ 429

25.2

дотримані вимоги,
встановлені Законом
України «Про захист
тварин від жорстокого
поводження»;

Високий
Середній
Незначний

абзац дев’ятий
частини першої
статті 30, пункт 7
частини першої
статті 39 ЗУ від
22 лютого 2000
року № 1478-ІІІ,
пункт 3.1 розділу

III Порядку,
затвердженого
наказом
Мінприроди
№ 429
наявні документи, що
Високий
підтверджують законність Середній
набуття мисливських
Незначний
тварин.

абзац дев’ятий
частини першої
статті 30, пункт 7
частини першої
статті 39 ЗУ від
22 лютого 2000
року № 1478-ІІІ,
пункт 3.1 розділу
III Порядку,
затвердженого
наказом
Мінприроди
№ 429

26

Мисливські угіддя
упорядковані протягом
двох років з дня надання
таких угідь у
користування

Високий
Середній
Незначний

частина перша
статті 28 ЗУ
від 22 лютого
2000 року №
1478-ІІІ

27

Не допускається
Високий
самовільне переселення,
Середній
акліматизація та
Незначний
схрещування мисливських
тварин

абзац десятий
частини другої
статті 30, абзац
одинадцятий
частини другої
статті 42 ЗУ
від 22 лютого
2000 року
№ 1478-ІІІ

28

Мисливські трофеї,
одержані від добутих
копитних тварин,
підлягають обов’язковій
реєстрації у користувача
мисливських угідь з
оформленням
відповідного трофейного
листа та зазначенням у
ньому місця, часу їх
добування, оцінки
трофейної якості

Високий
Середній
Незначний

пункт 1.12
розділу I
Положення,
затвердженого
наказом
Мінагрополітики
№ 549

29

Селекційний відстріл
тварин в мисливських
угіддях здійснюється,
облік добутих при цьому
тварин проводиться в
окремому журналі

Високий
Середній
Незначний

пункт 4.2
розділу IV
Інструкції,
затвердженої
наказом
Мінагрополітики
№ 57

30

Діагностичний відстріл

Високий

пункт 5.3

25.3

тварин в мисливських
угіддях здійснюється,
облік добутих при цьому
тварин проводиться в
окремому журналі

Середній
Незначний

розділу V
Інструкції,
затвердженої
наказом
Мінагрополітики
№ 60

31

Заходи щодо тренування
Високий
мисливських собак
Середній
проводяться на окремих
Незначний
ділянках, виділених для
цієї мети користувачем
мисливських угідь за
погодженням з
центральним органом
виконавчої влади, що
реалізує державну
політику у сфері лісового
та мисливського
господарства, у строки, які
встановлюються
центральним органом
виконавчої влади, що
забезпечує формування
державної політики у
сфері лісового та
мисливського
господарства

частина
перша
статті 34 ЗУ
від 22 лютого
2000 року
№ 1478-ІІІ

32

Користувач мисливських Високий
угідь з дозволу
Середній
центрального органу
Незначний
виконавчої влади, що
реалізує державну
політику у сфері
ветеринарної медицини,
самостійно реалізовує
шкури, м’ясо, роги та ікла
копитних тварин, добутих
у процесі полювання (у
тому числі
мисливські трофеї) або
здійснює її переробку за
наявності документів, що
засвідчують законність її
набуття, у порядку,
встановленому
законодавством.

частина п’ята
статті 35 ЗУ
від 22 лютого
2000 року
№ 1478-ІІІ

__________
* Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку
шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства,
дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта
господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження
на суб’єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань
щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
Нормативно-правовий акт
Дата і номер
державної
Порядреєстрації
ковий
нормативнонайменування
дата і номер
номер
правового акта в
Мін’юсті
1

2

3
Закони України

1
1

Закон України «Про мисливське
господарство та полювання»

від 22 лютого
2000 року
№ 1478-ІІІ

2

Закон України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»

від 05 квітня
2007 року№ 877-V

2

4

Інші нормативно-правові акти та нормативні документи

1

Наказ Міністерства охорони навколишнього від 30 вересня
природного середовища України «Про
2010 року № 429
затвердження Порядку утримання та
розведення диких тварин, які перебувають у
стані неволі або в напіввільних умовах»

29 грудня
2010 року за №
1384/18679

2

Наказ Міністерства аграрної політики та
від 17 жовтня
продовольства України «Про затвердження 2011 року № 549
Положення про правила проведення
полювань, поводження із зброєю та порядок
видачі ліцензій на добування мисливських
тварин»

19 жовтня
2011 року за №
1211/19949

3

Наказ Державного комітету лісового
від 22 січня
господарства України «Про затвердження
2004 року № 4
Порядку визначення територій для охорони
та відтворення мисливських тварин
(відтворювальних ділянок)»

05 лютого
2004 року за №
158/8757

4

Наказ Державного комітету лісового
господарства України «Про затвердження
Порядку проведення упорядкування
мисливських угідь»

від 21 червня
2001 року № 56

31 серпня
2001 року за №
771/5962

5

Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України «Про затвердження
Інструкції про селекційний відстріл
мисливських тварин»

від 07 лютого
2014 року № 57

11 квітня
2014 року за №
413/25190

6

Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України «Про затвердження
Інструкції про вибірковий діагностичний
відстріл мисливських тварин для
проведення державної ветеринарносанітарної експертизи»

від 08 лютого
2014 року № 60

15 квітня
2014 року за №
423/25200

7

Наказ Міністерства захисту довкілля та
природних ресурсів України «Про
затвердження Форми договору про умови
ведення мисливського господарства»

від 17 вересня
2020 року № 149

08 жовтня
2020 року за №
980/35263

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства
За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:
відсутність порушень вимог законодавства;
наявність порушень вимог законодавства.
Опис фактичних
Вимоги
обставин та
Ризик настання
Опис
законодавства,
відповідних
негативних наслідків від
негативних
які було
доказів
провадження
наслідків, що
порушено, із
(письмових,
господарської діяльності
настали в
Порядковий зазначенням
речових,
(зазначається згідно з
результаті
номер
відповідних
електронних або
формою визначення
порушення
статей
інших), що
ризиків настання
вимог
(абзаців,
підтверджують
негативних наслідків від
законодавства
пунктів,
наявність
провадження
(за наявності)
частин тощо) порушення вимог
господарської діяльності)
законодавства

Інформація про потерпілих (за наявності):
________________________________________________________________________________
Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог
законодавства (за наявності):
________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення
контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб
органу державного нагляду (контролю)*
Відповіді на питання

Порядковий
номер

Питання щодо здійснення контролю

дотримання
вимог
законодавства
не є
так ні
обов’язковим
для
посадових
осіб

Закон України
«Про основні
засади
державного
нагляду
(контролю) у
сфері
господарської
діяльності»

1

Про проведення планового заходу
державного нагляду (контролю) суб’єкт
господарювання письмово повідомлений
не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення
такого заходу

частина четверта
статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення
заходу державного нагляду (контролю) та
службове посвідчення, що засвідчує
посадову особу органу державного нагляду
(контролю), пред’явлено

частина п’ята
статті 7,
абзац четвертий
статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на
проведення заходу державного нагляду
(контролю) надано

частина п’ята
статті 7, абзаци
четвертий та
сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу
державного нагляду (контролю)
посадовими особами органу державного
нагляду (контролю) внесено запис про
проведення такого заходу до відповідного
журналу суб’єкта господарювання (у разі
його наявності)

частина
дванадцята статті
4

5

Під час проведення позапланового заходу
державного нагляду (контролю)
розглядалися лише ті питання, які стали
підставою для його проведення і зазначені
в направленні (посвідченні) на проведення
такого заходу

частина перша
статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного
заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*
Порядковий номер
Пояснення, зауваження або заперечення

Оцінка суб’єкта господарювання щодо професійного рівня
посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)
Прізвище, ініціали посадової особи
органу державного нагляду
Професійна компетентність
Доброчесність
(контролю)

__________
* Частина акта заповнюється за бажанням суб’єкта господарювання (керівником суб’єкта господарювання або
уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):
(найменування посади)

(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа
(найменування посади)

(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
(найменування посади)

Примірник цього акта на
(найменування посади)

(підпис)

сторінках отримано
(підпис)

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

.

.

:
(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб’єкта господарювання або
уповноваженою ним особою чи третіми особами цього акта ____________________________
Начальник відділу охорони тваринного світу
Управління охорони біорізноманіття
та земельних ресурсів

Володимир ДОМАШЛІНЕЦЬ

