
 АНКЕТА МИСЛИВЦЯ                                                   (зворотна  сторона  заяви) 
Громадянин Місце народження         Місце постійного проживання   ( за паспортом ) 

Прізвище  країна  область  

Ім'я  область  район  

По батькові  район  місто (село)  

Дата народження     число,   місяць,       рік 
місто (село) 

                                    вул.  

тел. 

 

  буд.           корп.            кв. 
 

 

Паспорт  (або документ, що його замінює)  Членство у громадських мисливських організаціях 

Серія   Найменування    

№   організації 

Дата видачі   Членський Серія    

Ким виданий   квиток №    

    Дата видачі    

 
 

 

Власна зброя Наявність мисливських собак, 

нарізна гладкоствольна холодна інша ловчих звірів та птахів 

Марка № Калібр Марка №   Калібр Марка № Марка № Порода, вид 
Паспорт,    

посвідчення 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 

Ідентифікаційний  №  
 

Місце роботи      ( назва організації ) Посада Робоча  адреса,  службовий телефон 

 

 

 

  

 
Дата “____” _______  20____ р.    Особистий  підпис ________________________



 

 

Харківське обласне управління лісового та 

мисливського господарства   

61024, м. Харків, вул. Пушкінська 86, корпус 2 тел./ 716-05-52    

E-mail: houlmg@kharkivlis.gov.ua 

    

 Громадянин _______________________________ ________ 
                                                                                    країна 

                ___________________________________________ 
                   прізвище 

                __________________________________ ________ 
                   ім’я 

                __________________________________ ________ 
                    по батькові 

                __________________________________ ________ 
            область     

                __________________________________ ________ 
               район 

                __________________________________ ________ 
                 місто (село) 

                __________________________________ ________ 
                вулиця, будинок,  квартира. 

                                  

З а я в а  
Прошу видати мені посвідчення мисливця та щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень 

правил полювання. 

Ксерокопію паспорта, ідентифікаційного коду і дві фотокартки 3х4 додаю. 

Також, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року  № 2297-VI, 

шляхом підписання даної заяви, надаю згоду Харківському обласному управлінню лісового та мисливського 

господарства на збір та обробку моїх особистих даних у картотеках або за допомогою автоматизованої 

інформаційної системи бази персональних даних мисливців Харківської області з метою ведення обліку видачі 

посвідчень мисливця, щорічних контрольних карток, обліку добутої дичини і порушень правил полювання, 

підготовки статистичної, адміністративно-правової та іншої інформації з питань ведення мисливського 

господарства та полювання, притягненню до відповідальності за незаконне полювання, а також внутрішніх 

документів управління з питань реалізації прав та обов’язків у сфері мисливського господарства та полювання 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Зобов’язуюсь, при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі 

уточнену інформацію та оригінали відповідних документів до огляду для внесення змін моїх особистих даних до 

бази персональних даних мисливців Харківської області. 

 

 

 
«............».........................................20          р.                                        __________________________________ 

                                                                                   підпис 

 

 

 

http://mbox2.i.ua/compose/1210612232/?cto=OBwi6ekRb5eCsKa8uq92hsWslLiouYuKx1u9qtmC0IuI

