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Порялок
вирубування дерев i чагарникiв та використання одер}каноi при

цьому деревини у разi змiни цiльового призначення земельних лiсових

дiлянок, або встановлення cepBiTyTy з метою ix використання в цiляхо не

повrязаних з веденням лiсового господарства, та переведення земельних
лiсових дiлянок до нелiсових земель

l. Цей Порядок визнача€ процедуру вирубування дерев i чагарникiв та

використання Ьд.р*urоТ при цьому деревини у разi змiни цiльового

призначення земепiпr* лiсових дiлянок, або встановлення cepBiTyTy з метою Тх

використання в цiлях, не пов'язаних з веденням лiсового господарства, та

переведення земельних лiсових дiлянок до нелiсових земель,

вирубування дерев i чагарникiв та використання одержаноi при

цьому деревини у puii змiни цiльового призначення земельних лiсових

дiлянок.

2. У разi змiни цiльового призначення земельних лiсових дiлянок з метою

тх використання в цiлях, не пов'язаних з веденням лiсового господарства,

органи, що приймають таке рiшення, одночасно вирiшують питання про

,6.р.*.rня або вирубування дерев i чагарникiв та про порядок використання

одержаноi при цьому деревини.
3. У разi прийняття рiшення про змiну цiльового цризначення земельних

лiсових дiлянок- з метою Тх використання в цiлях, не пов'язаних з веденням

лiсового господарства з правом вирубуванням дерев i чагарникiв, заготiвля

деревини проводиться тими громадянами та юридичними особами, яким надано

земельнi дiлянки, якщо в цьому рiшеннi не передбачено iнше,

право власностi на заготовлену ними продукцiю та доходи вiд if

реалiзачiТ мають громадяни та юридичнi особи, яким надано земельнi дiлянки,

4.У разi прийняття рiшення про змiну цiльового призначення земельних

лiсових дiлянок з метою Тх використання в цiлях, не повlязаних з веденням

лiсового господарства з правом вирубуванням дерев i чагарникiв яке надасться

посr,iйному лiсокористувачу, власнику лiсiв, право на заготiвлю деревини,

право власностi на заготовлену ними продукцiю та доходи вiд Tf реалiзачii

мають власники лiсiв, постiйнi лiсокористувачi,
5. У разi прийняття рiшення про змiну цiльового призначення земельних

лiсових дiлянок з метою Тх використання в цiлях, не пов'язаних з веденням

лiсового господарства без права вирубуванням дерев i чагарникiв, громадяни та

юридичнi особи, яким передаються у власнiсть або надаються в користування

земельнi лiсовi дiлянки, зобов'язанi забезПечити збереження дерев i чагарникiв

та догляд за ними.
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У разi виникнення дола,гковоТ шо,греби у вирубуваннi /lepeB i чагарникiв
на земельних лiсових дiлянках, ш{о lIереданi у власнiсть або наданi В

користуtsання без права вирубування, питання про вирубування дерев i

чагарникiв та порядок використання заготовленоТ при цьому деревини
вирirлус:,гься оргаLlом, який гlрийняв рiшення про передачу у власнiсть або
}{адання в користуt}ання земельноТ дiлянки.

Вирубування дерев i чагарникiв та використання одержаноi при
цьому деревини у разi встановлення земельного cepBiTyTy земельних
лiсових дiлянок з метою ix використання в цiлях, не пов'язаних з веденням
лiсового господарства

6. У разi встановлення земельного cepBiTyTy з метою використання
земельних лiсових дiлянок в цiлях, не пов'язаних з веденням лiсового
господарства, право на вирубування дерев i чагарникiв надасться постiйному
лiсокористувачу, власнику лiсiв, якщо вирубування дерев i чагарникiв
передбачено угодою або договором cepBiTyTy.

7 . У разi взасмноi домовленостi мiж постiйним лiсокористувачем або
власником лiсiв i зацiкавленою особою (cepBiTyapieM) таlабо
надрокористувачем, роботи з вирубування дерев i чагарникiв можуть
здiйснювати громадяни та юридичнi особи, яким надано земельнi лiсовi дiлянки
шляхом встановлення земельного cepBiTyTy або угоди про проведення

розвiдувальних та видобувних робiт, без змiни iх цiльового призначення.

8. Право на заготiвлю деревини, право власностi на заготовлену
пролукчiю та доходи вiд iТ реалiзаuiТ мають власники лiсiв, постiйнi
лiсокористувачi незаJIежно вiд виконавця робiт з вирубування дерев i

чагарникiв.

Вирубування дерев i чагарникiв та використання одержаноi при
цьому деревини у разi переведення земельних лiсових дiлянок до нелiсових

земель

9. Вирубування дерев i чагарникiв у разi переведення земельних лiсових
дiлянок до нелiсових земель у цiлях, пов'язаних iз веденням лiсового
господарства, без Тх вилучення у постiйного лiсокористувача здiйснюсться
постiйним лiсокористувачем, власником лiсiв. Право на заготiвлю деревини,
право власностi на заготовлену ними пролукчiю та доходи вiд if реалiзачiТ
мають власники лiсiв, постiйнi лiсокористувачi.

Отримання спецiального дозволу на спецiальне використання
лiсових pecypciB (лiсорубний квиток)
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10. Вирубування дерев i чагарникiв здiйснюсться за спецiаЛЬНИМ

дозволом на спецiальне використання лiсових pecypciB (лiсорубний квитОК),

який видасться вiдповiдно до вимог cTaTTi б9 Лiсового кодексу Украiни.
l l. Пiдставою для звернення громадян та юридичних осiб до постiйного

лiсокористувача або власника лiсiв щодо вирубування дерев i чагарникiв е

наявнiсть:

рiшення вiдповiдних органiв виконавчоТ влади, мiсцевого самоврядуВання
про передачу у власнiсть або надання в користування земельних дiлянок у разi
змiни цiльового призначення, в яких передбачено вирубування дерев i

чагарникiв;

рiшення вiдповiдних органiв виконавчоI влади, мiсцевого самоврядуванНЯ

про додаткову потребу у вирубуваннi дерев i чагарникiв на ЗемелЬнИХ ЛiСОВИХ

дiлянках, що переланi у власнiсть або наданi в користування без праВа

вирубування;

рiшення вiдповiдних органiв виконавчоi влади, мiсцевого самовряДУВаННЯ

про вирубування дерев i чагарникiв на земельних лiсових дiлянках, що переданi

в користування на пiдставi договору cepBiTyTy або угоди про ПРОВеДеННЯ

розвiдувальних та видобувних робiт, без змiни ix цiльового прИЗнаЧеННЯ;

дозволу на переведення земельних лiсових дiлянок до нелiсових ЗеМеЛЬ У

цiлях, пов'язаних iз веденням лiсового господарства, без iх ВиЛУЧеННЯ У
постiйного лiсокористувача.

Для ycix зазначених випадкiв, громадяни та юридичнi особи пОВИННi

надати постiйному лiсокористувачу або власнику лiсiв документ, що
пiдтверджус вiдшкодування у повному обсязi втрати лiсогосподарського
виробництва у випадках необхiдностi такого вiдшкодування, визначених

статтею 207 Земельного кодексу Украiни.
l2. Строк заготiвлi деревини встановлюсться вiдповiдно ДО ВИМОГ

ПорядкУ спецiального використання лiсових pecypciB, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2З травня 2001 рокУ J\Ъ 761

(Офiцiйний вiсник УкраТни, 2007 р. JФ 39. ст. 31).

Облiк заготовленоТ деревини здiйснюсться вiдповiдно до IHcTpyKuiT З

ведення електронного облiку деревини, затвердженоi наказом MiHicTepcTBa

захисту довкiлля та природних pecypciB Украiни вtд27 вересня 2021 Р. J\Ч 621,

заресстрованим в IVIiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 13 жовтня 2021r Р.

за Ns |з4з136965.

Реалiзацiя заготовленоi деревини здiйснюсться з дотриманням ВИМОГ

законодавства.


