
Анулювання дозволу на спеціальне 
використання водних біоресурсів у 
рибогосподарських водних об'єктах (їх 
частинах)

Строк надання послуги

 30 календаних днів з дня прийняття рішення про припиненя дозволу

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській 
області (Харківський рибоохоронний патруль)

•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)•
ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)•
ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)•
ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)•
ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)•
ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)•
ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)•
ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)•
ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)•
Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•
ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)•

Документи, які подаються

Заява про анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у 
рибогосподарських водних об'єктах

1. 

Документ, що посвідчує особу заявника ( пред'являється)2. 
Примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) документа, що засвідчує 
повноваження (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

3. 



Спосіб отримання послуги

Особисто заявником  (уповноваженою особою) або рекомендованим листом з описом 
вкладення на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресірсів у 
рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) 

Додаткова iнформацiя

Дія дозволу припиняється через 15 робочих днів з дня прийняття рішення про його 
анулювання. Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржено в судовому порядку

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України "Про адміністративні послуги"•
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»•
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності"

•

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 
біоресурсів"

•

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова КМУ від 30.10.2013 року №801 "Про затвердження порядку видачі дозволу 
спеціальне використання водних біоресірсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх 
частинах) або відмови в його видачі, переоформлання, видачі дубліката та анулювання 
зазначенного дозволу"

•

Акти центральних органів виконавчої влади:

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 



адміністративної послуги


