
Дозвіл на переведення земельних лісових 
ділянок до нелісових земель у цілях, 
пов'язаних з веденням лісового 
господарства, без їх вилучення у 
постійного лісокористувача

Строк надання послуги

10 днів

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства•

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;1. 
Обгрунтування необхідності переведення земельної лісової ділянки до нелісової у 
цілях пов`язаних з веденням лісового господарства та її розміру

2. 

Графічні матеріали, в яких зазначено місце розташування та розмір земельної лісової 
ділянки

3. 



Спосіб отримання послуги

Особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - 
підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати 
документ, який підтверджує іі повноваження або надсилається  рекомендованим листом з 
описом вкладення та повідомленням про вручення на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 
61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

Результат надання адміністративної послуги

Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з 
веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

ст. 59 Лісового кодексу України•

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова КМУ від 18.12.2013 3 982 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на 
переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних із 
веденням лісового господарства, без іх вилучення у постійного лісокористувача або 
відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката зазначеного 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

Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів,необхідних для 
одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним 
переліком

1. 

Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних 
відомостей

2. 

Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших 3. 



наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.


