
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Держлісагентства 

від 30.12.2021 р. № 961  

 

Орієнтовний план 

проведення Держлісагентством консультацій з громадськістю на 2022 рік 

№ Питання або проект 

нормативно-правового 

акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій 

з громадськістю  

Строк 

проведення 

консультацій 

Заінтересовані сторони, 

яких планується 

залучити до 

консультацій 

Контактні данні 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення консультацій 

(тел. E-mail) 

1 Проєкт наказу Міністерства 

захисту довкілля та 

природних ресурсів України 

«Про затвердження 

Інструкції  з проведення 

рубок формування і 

оздоровлення лісів» 

Електронні 

консультації шляхом 

оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 

Держлісагентства 

лютий 2022р.  Лісокористувачі та 

власники лісів, інститути 

громадянського 

суспільства діяльність 

яких пов’язана зі сферою 

лісового господарства 

Управління лісового 

господарства та відтворення 

лісів 

тел. (044) 235-60-02 

e-mail: 

r.petrych@forest.gov.ua  

2 Проєкт наказу Міністерства 

захисту довкілля та 

природних ресурсів України 

«Про затвердження 

Положення про громадських 

мисливських інспекторів» 

Електронні 

консультації шляхом 

оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 

Держлісагентства 

травень 2022 р.  Користувачі мисливських 

угідь, лісокористувачі та 

власники лісів, фізичні, 

юридичні особи, інститути 

громадянського 

суспільства 

Управління мисливського 

господарства та полювання 

тел. (044) 235-51-10 

e-mail: 

m.tomakhin@forest.gov.ua  

3 Проєкт наказу Міністерства 

захисту довкілля та 

природних ресурсів України 

«Про затвердження Правил 

державного обліку 

Електронні 

консультації шляхом 

оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 

червень 2022 р.  Користувачі мисливських 

угідь, лісокористувачі та 

власники лісів, фізичні, 

юридичні особи, інститути 

громадянського 

Управління мисливського 

господарства та полювання 

тел. (044) 235-51-10 

e-mail: 

mailto:r.petrych@forest.gov.ua
mailto:m.tomakhin@forest.gov.ua
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№ Питання або проект 

нормативно-правового 

акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій 

з громадськістю  

Строк 

проведення 

консультацій 

Заінтересовані сторони, 

яких планується 

залучити до 

консультацій 

Контактні данні 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення консультацій 

(тел. E-mail) 

мисливських тварин і 

обсягів їх добування» 

Держлісагентства суспільства m.tomakhin@forest.gov.ua  

4 Проєкт наказу Міністерства 

захисту довкілля та 

природних ресурсів України 

«Про затвердження Порядку 

видачі посвідчення 

мисливця і контрольної 

картки обліку добутої 

дичини й порушень правил 

полювання» 

Електронні 

консультації шляхом 

оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 

Держлісагентства 

червень 2022 р.  Користувачі мисливських 

угідь, фізичні, юридичні 

особи, інститути 

громадянського 

суспільства 

Управління мисливського 

господарства та полювання 

тел. (044) 235-51-10 

e-mail: 

m.tomakhin@forest.gov.ua  

5 Проєкт постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Санітарних 

правил в лісах України»  

Електронні 

консультації шляхом 

оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 

Держлісагентства 

липень 2022 р.  Лісокористувачі та 

власники лісів, інститути 

громадянського 

суспільства діяльність 

яких пов’язана зі сферою 

лісового господарства 

Відділ охорони і захисту 

лісів 

тел. (044) 235-85-47 

e-mail: 

i.vihovskyi@forest.gov.ua 

 

6 Проєкт наказу Міністерства 

захисту довкілля та 

природних ресурсів України 

«Про затвердження Порядку 

реєстрації мисливських 

трофеїв» 

Електронні 

консультації шляхом 

оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 

Держлісагентства 

листопад 2022р.  Користувачі мисливських 

угідь, фізичні, юридичні 

особи, інститути 

громадянського 

суспільства 

Управління мисливського 

господарства та полювання 

тел. (044) 235-51-10 

e-mail:  

a.shelepylo@forest.gov.ua  

7 Проєкт наказу Міністерства 

захисту довкілля та 

Електронні 

консультації шляхом 

листопад 2022р.  Користувачі мисливських 

угідь, фізичні, юридичні 

Управління мисливського 

господарства та полювання 

mailto:m.tomakhin@forest.gov.ua
mailto:m.tomakhin@forest.gov.ua
mailto:i.vihovskyi@forest.gov.ua
mailto:a.shelepylo@forest.gov.ua
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№ Питання або проект 

нормативно-правового 

акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій 

з громадськістю  

Строк 

проведення 

консультацій 

Заінтересовані сторони, 

яких планується 

залучити до 

консультацій 

Контактні данні 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення консультацій 

(тел. E-mail) 

природних ресурсів України 

«Про затвердження Правил 

проведення натаскування, 

наганяння, вимуштрування, 

польових випробувань і 

змагань мисливських собак 

користувачами мисливських 

угідь» 

оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 

Держлісагентства 

особи, інститути 

громадянського 

суспільства 

тел. (044) 235-51-10 

e-mail:  

m.baranivsky@forest.gov.ua  

 

mailto:m.baranivsky@forest.gov.ua

