
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВИДАЧА СПЕЦІЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА 
ЗАГОТІВЛЮ ДЕРЕВИНИ В ПОРЯДКУ РУБОК 

ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ 
(ЛІСОРУБНИЙ КВИТОК)

(назва адміністративної послуги)

Адміністративну послугу надає

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)



Інф орм ація про центр надання адм ін істративної послуги

Н айменування центру надання 
адміністративної послуги, в якому 

здійсню ється обслуговування суб’єкта 
звернення

Ц ентр надання адміністративних послуг 
П олтавської м іської ради

1 .

М ісцезнаходж ення центру 
надання адм іністративної 

послуги
36000, м. П олтава, вул. Соборності, 36

2.
Інф ормація щ одо реж иму 

роботи центру надання 
адм ін істративної послуги

пснеділок-середа з 8:00 до 17:15 
четвер з 8:00 до 20:00 

п 'ятниця з 8:00 до 20:15 

субота з 8:00 до 17:15, 
вихідний —  неділя.

3.

Телеф он/факс (довідки), 
адреса електронної пош ти та 

веб-сайт центру надання 
адм ін істративної послуги

Телефони: (0532) 52-15-65, (0532) 561556, (0532) 
606370 ,(0532) 525610, 

e-m ail: upravlinnya@ cnap-pl.gov.ua 
Веб-сайт: w w w .cnap-pl.gov.ua

Н орм ативні акти, якими регламентується надання адм іністративної послуги

4. Закони У країни Л ісовий кодекс У країни, стаття 69.

5.
А кти К абінету М іністрів 

У країни

П останова К абінету М іністрів У країни “Про 
врегулю вання питань щодо спеціального 

використання лісових ресурсів” 
від 23.05.2007 року №  761, пункти 3,4 
П орядку видачі спеціальних дозволів 

на використання лісових ресурсів.

6.
А кти центральних органів 

виконавчої влади

М етодичні вказівки з відведення і таксації лісосік, 
видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі 

деревини в лісах Держ лісагентства, затверджені 
Н аказом Д ерж лісагентства У країни від 22.11.2010 

року №  403 (із змінами)

7.
А кти м ісцевих органів 

виконавчої влад и /орган ів  
м ісцевого самоврядування

-

У мови отримання адм іністративної послуги

8.
П ідстава для одерж ання 

адм ін істративної послуги

Затвердж ена в установленому порядку розрахункова 
лісосіка для власників лісів та  постійних 

лісокористувачів

9.

В ичерпний перелік 
документів, необхідних для 
отримання адм іністративної 
послуги, а також  вимоги до 

них

1. Заявка на використання лісових ресурсів під 
час проведення рубок головного користування;

2. В ідомість чергової лісосіки;
3. П ольова нерелікова відомість;
4. П ереліково - оціню вальна відомість;
5. К арта технологічного процесу розробки 

лісосіки;
6. П лан лісосіки.

10.

П орядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адм іністративної 

послуги

------------------------------------------------------------------------ і-------------

Особисто, через уповноваж еного представника 
або пош тою .

mailto:upravlinnya@cnap-pl.gov.ua
http://www.cnap-pl.gov.ua


11.
П латність (безоплатність) 
надання адм іністративної 

послуги
Безоплатно.

У р а зі платності'.

11.1
Н ормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата -

11.2.

Розмір та  порядок внесення 
плати (адміністративного 

збору) за платну 
адміністративну послугу

-

11.3.
Розрахунковий рахунок для 

внесення плати
-

12.
С трок надання 

адм ін істративної послуги
ЗО днів

13.
П ерелік підстав для відмови у 

наданні адм іністративної 
послуги

1. П рийняття в установленому порядку ріш ення 
про зм іну поділу лісів на категорії, в межах 
яких знаходяться лісові ділянки, виділені для 
спеціального використання лісових ресурсів, 
або про виділення особливо захисних лісових 
ділянок;

2. П рийняття ріш ення про припинення діяльності 
лісокористувача;

3. В ідсутність встановлених лімітів 
використання лісових ресурсів або їх 
перевищ ення;

4. Н едотримання встановленого порядку видачі 
спеціального дозволу на використання лісових 
ресурсів;

5. Результати оцінки впливу на довкілля.

14.
Результат надання 

адм ін істративної послуги

О тримання заявником спеціального дозволу на 
спеціальне використання лісових ресурсів 

(лісорубного квитка)
або письмового повідомлення суб'єкта надання 
адм іністративної послуги про відмову у видачі 

дозволу.

15.
Способи отримання відповіді 

(результату)
О собисто власником лісів або постійним 

лісокористувачем  (уповноваж еною  особою  заявника)

16. П рим ітка -


