
Додаток 1
до Порядку видачі посвідчень мисливця 
і щорічних контрольних карток обліку 
добутої дичини і порушень правил 
полювання 
(пункт 2 розділу II)

ЗРАЗОК ТА ОПИС
посвідчення мисливця

    Зразок    Зворотний бік

Посвідчення мисливця друкується на паперовій смузі розміром 80х120 мм, яка 
має захисну сітку світло-зеленого кольору із зображенням на лицевому боці малого 
національного гербу України, а також містить назву держави українською мовою, 
скорочену назву держави латинськими літерами, назву держави французькою мовою, 
назву документу українською та французькою мовами, серію та номер документу (із 
зазначенням серії, яка має два символи і визначається для Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідно до цього додатку).

Зворотний бік містить назву документу українською мовою, дані про власника 
документу (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дату і місце 

УКРАЇНА*UA*UKRAINE

ПОСВІДЧЕННЯ МИСЛИВЦЯ
PERMIS DE CHASSER

XX № xxxxxх

ПОСВІДЧЕННЯ МИСЛИВЦЯ

Прізвище     _____________________
Власне ім`я     _____________________
По батькові (за наявності) ____________
Дата і місце      _____________________
народження      _____________________

    _____________________
    _____________________

Місце     _____________________
проживання     _____________________

    _____________________
    _____________________

Ким і коли
видане
посвідчення

 “__”___________ _____р.

 ______________________
(підпис)

___________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові                

(за наявності))
Полювати дозволяється при
наявності контрольної картки
та інших необхідних документів

місце для 
фотокартки
30-40 мм



2
Продовження додатку 1

народження, місце проживання), кольорову фотокартку власника документу 
розмірами 30х40 мм, назву органу, який видав документ, дату видачі документу, 
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та підпис посадової особи, яка 
видала документ, печатку органу, що видав документ, яка скріплює фотокартку 
власника документу, а також запис, що полювання дозволяється при наявності 
контрольної картки та інших необхідних документів.

ЗРАЗОК ТА ОПИС
щорічної контрольної картки обліку добутої

дичини і порушень правил полювання

Зразок

                 ЩОРІЧНА КОНТРОЛЬНА КАРТКА ОБЛІКУ ДОБУТОЇ ДИЧИНИ
   І ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ПОЛЮВАННЯ серія ___ №
   до посвідчення мисливця серії _____ № __________
   термін дії _______________________________________________                                     м.п.

Прізвище, власне ім’я, по 
батькові (за наявності)

Відмітка про сплату 
державного мита

                                                                    _______________________________
                                                                     (Прізвище, власне ім'я, по батькові (за 

наявності), підпис посадової особи

Облік  добутої  дичини  у  поточному  мисливському  сезоні
Дата 

полю-
Місце полювання 

(господарство, район)
 № ліцен.
(відстріл.

Результат
полювання

Відмітка користувача 
мисливських угідь

вання картки) Добув 
(трофей)

Брав
участь

(прізвище, власне ім'я, по 
батькові (за наявності), 

підпис
1 2 3 4 5 6

Зворотний бік
1 2 3 4 5 6
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Облік порушень Правил полювання
Дата 
пору-
шення

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за 
наявності), посада, підпис особи, яка

виявила порушення

В чому полягає порушення 
Правил

Відмітка про сплату 
штрафу, збитків

Щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил 
полювання є зігнутою надвоє паперовою смугою, розмірами 160х120 мм, яка місить:

на лицевому боці – серію та номер контрольної картки, серію та номер 
посвідчення мисливця, до якого вона видана, термін дії картки, дані про її власника 
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)), відмітку про сплату державного 
мита, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та підпис посадової особи, яка 
видала документ, печатку уповноваженого органу, відомості про облік добутої 
дичини у поточному мисливському сезоні (дата та місце полювання, номер ліцензії 
або відстрільної картки, на підставі яких буде проводитись полювання, результат 
полювання із зазначенням добутого трофею або участі у полюванні без його 
добування, відмітку користувача мисливських угідь);

на зворотному боці – відомості про полювання, відомості про порушення 
правил полювання (дата порушення полювання, прізвище, власне ім'я, по батькові (за 
наявності), посада, підпис особи, яка виявила порушення та склала протокол на 
порушника, в чому полягає порушення, відмітка про сплату штрафу, збитків).

СЕРІЇ 
посвідчень мисливця і щорічних контрольних карток обліку добутої

дичини і порушень правил полювання у розрізі Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва та Севастополя
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Назва адміністративно-територіальної одиниці Серія
посвідчення і контрольної 

картки

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ КР
ВІННИЦЬКА ВН
ВОЛИНЬКА ВЛ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДН
ДОНЕЦЬКА ДЦ

ЖИТОМИРСЬКА ЖТ
ЗАКАРПАТСЬКА ЗК

ЗАПОРІЗЬКА ЗП
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ІФ

КИЇВСЬКА КВ
КІРОВОГРАДЬКА КД

ЛУГАНСЬКА ЛГ
ЛЬВІВСЬКА ЛВ

МИКОЛАЇВСЬКА МК
ОДЕСЬКА ОД

ПОЛТАВСЬКА ПЛ
РІВНЕНСЬКА РВ

СУМСЬКА СМ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТН

ХАРКІВСЬКА ХК
ХЕРСОНСЬКА ХС

ХМЕЛЬНИЦЬКА ХМ
ЧЕРКАСЬКА ЧК

ЧЕРНІВЕЦЬКА ЧЦ
ЧЕРНІГІВСЬКА ЧН

М. КИЇВ КИ
М. СЕВАСТОПОЛЬ СВ

________________________________


