
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА ПЕРЕВЕДЕННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ДО 
НЕЛІСОВИХ У ЦІЛЯХ, ПОВ’ЯЗАНИХ 

З ВЕДЕННЯМ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА, 
БЕЗ ЇХ ВИЛУЧЕННЯ У ПОСТІЙНОГО 

КОРИСТУВАЧА

(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.
Інформація щ одо реж иму 

роботи центру надання 
адм ін істративної послуги

понеділок-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/ф акс (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-mail: 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 59

5.
А кти К абінету М іністрів 

У країни

П останова К абінету М іністрів У країни від 18.12.2013 
року №  982 “П ро затвердж ення Порядку видачі 

дозволу на переведення зем ельних лісових ділянок до 
нелісових земель у цілях, п ов’язаних із веденням 

лісового господарства, без їх  вилучення у постійного 
лісокористувача або відмови в його видачі, 

переоформлення, видачі дубліката зазначеного 
дозволу”

6.
А кти центральних органів 

виконавчої влади
-

7.
Акти м ісцевих органів 

виконавчої влади /орган ів  
м ісцевого самоврядування

-

У мови отримання адм іністративної послуги

8.
П ідстава для одерж ання 

адм ін істративної послуги
В иробнича потреба власника лісів, або постійного 

лісокористувача

9.

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

них

1. Заява.
2. О бґрунтування необхідності переведення 
зем ельної л ісової ділянки до нелісових земель у 
цілях, п ов’язаних із веденням лісового 
господарства, та  її  розміру.
3. Графічні матеріали, в яких зазначено місце 
розташ ування та розм ір зем ельної лісової 
ділянки.
4. П огодж ення Д епартам енту екології та 
природних ресурсів П олтавської обласної 
держ авної адм ін істрації

10.

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

послуги

>

О собисто, через уповноваж еного представника 
або пош тою .
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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 П ротягом  10 робочих днів

13.
П ерелік підстав для відмови у 

наданні адм іністративної 
послуги

1. Н еобгрунтованість переведення земельної 
л ісової ділянки до нелісових земель;
2. П одання суб’єктом господарю вання неповного 
пакета документів, необхідних для одержання 
документа дозвільного характеру, згідно із 
встановленим вичерпним переліком;
3. Виявлення в докум ентах, поданих суб’єктом 
господарю вання, недостовірних відомостей.

14. Результат надання 
адм ін істративної послуги

О тримання заявником дозволу на переведення 
земельних лісових д ілянок до нелісових земель у 

цілях, п ов’язаних з веденням лісового господарства, 
без їх  вилучення у постійного лісокористувача 
або письмового повідомлення суб'єкта надання 
адм іністративної послуги про відмову у видачі 

дозволу.

15.
С пособи отримання відповіді 

(результату)
О собисто власником лісів або постійним 

лісокористувачем (уповноваж еною  особою  заявника)
16. П рим ітка -

>


