
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ - ЛІСОРУБНОГО КВИТКА 

НА ЗАГОТІВЛЮ ДЕРЕВИНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ 

Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства 
(найменування органу,що видає документ дозвільного характеру) ________  

1. Найменування центру, в якому здійснюється 

обслуговування суб’єктів господарювання 

Центр надання адміністративних послуг 

Ужгородської райдержадміністрації 

2. Місцезнаходження Центру м. Ужгород, вул. Минайська, 40; (1 поверх); 

88009 

3. Інформація щодо графіку роботи центру понеділок, середа, пятниця з 8:00 до 17:00 год., 

вівторок, четвер 8:00 до 19:00 субота з 8:00 до 

15:00 (прийом громадян здійснюється без перерви 

на обід) 

Телефон 67-19-77 Е-таі1:сеntrnap@meta.ua 

4.1. Нормативно-правові акти, якими 

регламентується видача документа 

дозвільного характеру 

- 

4.2. Закони України(назва, частина, Стаття) Лісовий Кодекс України, ст.. 69 

4.3. Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата 

та номер, пункт) 

Порядок видачі спеціальних дозволів на 

використання лісових ресурсів затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 

23.05.2007 №761 
5. Вичерпний перелік документів необхідних 

для отримання документа дозвільного 

характеру 

1.Заявка на використання лісових ресурсів під час 

проведення рубок головного користування 

2. Відомість чергової лісосіки 

3. Польова перелікова відомість 

4. Переліково -оцінувальна відомість 

5. Карта технологічного процесу розробки лісосіки 

6. План лісосіки 

 



6. Плати і сть (безо платні сть) в и дач і 

документа дозвільного характеру 
Безоплатно(бланк лісорубного квитка 

виготовляється в установленому порядку за кошти 

лісокористувача) 
7. Строк, протягом якого видається документ 

дозвільного характеру Один місяць 
8. Вичерпний перелік підстав для відмови у 

наданні документа дозвільного характеру 

1. Прийняття в установленому порядку рішення 

про зміну поділу лісів на категорії, в межах яких 

знаходяться лісові ділянки, виділені для 

спеціального використання лісових ресурсів, або 

про виділення особливо захисних лісових ділянок. 

2. Прийняття рішення про припинення діяльності 

лісокористувача. 

3. Не встановлення лімітів використання лісових 

ресурсів або їх перевищення. 

4. Недотримання встановленого порядку видачі 

спеціального дозволу на використання лісових 

ресурсів. 

5. Неякісна підготовка пакету документів, 

підготовлених постійним лісокористувачем, по 

додержанню вимог щодо заготівлі деревини в 

порядку рубок головного користування, 

використання розрахункової лісосіки. 

6. Добровільна відмова на розгляд заявки. 
9. Строк дії документа дозвільного 

характеру(необмеженість строку дії) 

1. Строк заготівлі деревини- протягом року, на 

який лісосіка призначена для рубки. 

2. Строк вивезення деревини - з 1 січня року рубки 

і до 1 квітня наступного року. Лісокористувачеві у 

випадку стихії або інших причин, що 

унеможливлюють заготівлю та вивезення 

деревини, може бути надане відстрочення: 

1) на заготівлю деревини ( з встановленням 

відповідного строку вивезення деревини)- до п’яти 

місяців, якщо рубка розпочата і вчасно не 

закінчена; 

2) на вивезення деревини- не більш як 

три місяці за наявності заготовленої, але не 

вивезеної вчасно деревини. 

Органи Держлісагенства можуть у разі 

необхідності додатково продовжити строк 

вивезення, але не більш як на три місяці. 



 

   

10. Примітки Органи Держлісагенства мають право проводити за 

згодою постійного лісокористувача заміну 

переданих за лісорубними квитками лісосік 

головного користування, в тому числі розпочатих 

рубкою, відведених у здорових деревостанах, на 

лісосіки у пошкоджених стихією, хворобами і 

шкідниками лісу деревостанах; 

Лісорубний квиток може бути анульований за 

рішенням органів Держлісаганства; Органи 

Держлісагенства вправі вносити зміни у 

лісорубний квиток: при визначенні 

проіндексованого нормативу плати збору за 

спеціальне використання лісових ресурсів, наданні 

відстрочення та інших випадках передбачених 

законодавством. 
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