
Видача спеціального дозволу на 
спеціальне використання лісових ресурсів 
(лісорубний квиток, ордер, лісовий квіток)

Строк надання послуги

30 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 на використання лісових ресурсів під час проведення рубок головного 
користування;

1. 

Відомість чергової лісосіки2. 
Польова-перелікова відомість3. 
Переліково-оцінювальна відомість4. 
Карта технологічного процесу розробки лісосіки5. 
План лісосіки6. 
Висновок з оцінки впливу на довкілля (за наявності)7. 



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

 Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квіток) 

або

 Мотивована відмова

Додаткова iнформацiя

Строк дії документа дозвільного характеру:

Постанова Кабінету Міністрів України №761 від 23.05.2007 р. п.46 - заготівля деревини 
здійснюється протягом року, на якій лісосіка призначена для рубки, а вивезення - з 1 січня 
року рубки і до 1 квітня наступного року.

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України "Про оцінку впливу на довкілля"•
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"•
ст. 69 Лісового кодексу України•

Акти Кабінету Міністрів України:

Розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання адміністративних 
послуг через центри надання адміністративних послуг"

•

Постанова КМУ №761 від 23.05.2007 "Про врегулювання питань щодо спеціального 
використання лісових ресурсів"

•

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

Результати оцінки впливу на довкілля1. 
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. 
Відсутність встановлення лімітів використання лісових ресурсів або їх перевищення.4. 
Недотримання встановленого порядку видачі спеціального дозволу на використання 
лісових ресурсів.

5. 


