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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

2017 р. сесія 7 скликання

Про ставки рентної плати збору за спеціальне використання лісових 
ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань, заготівлю

другорядних лісових матеріалів та використання корисних властивостей
лісів Вінницької області

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, пунктів 256.2, 256.10 статті 256 Податкового кодексу України, статей 6, 
ЗО, 67, 72, 73, 74, 77 Лісового кодексу України, з мет<зю раціонального 
використання лісових ресурсів, збільшення надходжень до місцевих бюджетів, 
враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм, з питань охорони навколишнього природного 
середовища, екологічної безпеки та раціонального використання надр та з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації обласна Рада вирішила:

1. Встановити ставки рентної плати збору за спеціальне використання лісових 
ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань, заготівлю другорядних 
лісових матеріалів та використання корисних властивостей лісів для всіх 
лісокористувачів Вінницької області згідно з Додатком.

2. Щороку наростаючим підсумком проводити індексацію ставок збору за 
спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення, затверджених цим 
рішенням, за формулою Н(і)=Н(п)хІ(і)/100, де:

Н(і) - проіндексовані ставки збору за спеціальне використання лісових ресурсів 
при здійсненні побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісових 
матеріалів та за довгострокове тимчасове користування лісами, гривень за 
відповідну одиницю виміру;

Н(п)-ставка збору у попередньому році, гривень за відповідну одиницювиміру;
І(і) - середньорічний індекс інфляції за попередній календарний рік, офіційно 

визначений та оприлюднений Державним комітетом статистики України, у 
відсотках.

Якщо значення І(і) за попередній календарний рік не перевищує 100 відсотків, 
індексація в поточному році не проводиться.

3. Головному управлінню Державної фіскальної служби у Вінницькій області, 
Державній екологічній інспекції у Вінницькій області, Вінницькому обласному 
управлінню лісового та мисливського господарства, Вінницькому обласному 
комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству 
“Віноблагроліс” у межах повноважень, визначених чинним законодавством 
України, здійснювати контроль за дотриманням вимог податкового, лісового та 
природоохоронного законодавства при спеціальному використанні лісових 
ресурсів області.

4. Контроль за обчисленням та своєчасним і повним внесенням до місцевих 
бюджетів зборів за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення 
покладається на органи державної фіскальної служби області у відповідності до 
встановленого Порядку.

5. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення 
зараховується до відповідних бюджетів органів місцевого самоврядування згідно



чинного законодавства.

6. Органам місцевого самоврядування, на території яких здійснюється 
спеціальне використання лісових ресурсів, спрямовувати 50% коштів за 
спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових 
користувань, заготівлі другорядних лісових матеріалів та використання корисних 
властивостей лісів державним лісогосподарським та лісомисливським 
підприємствам на території яких використовуються лісові > ресурси на 
фінансування заходів з підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу 
лісів, їх охорони, захисту і відтворення з метою виконання “Обласної програми 
досягнення оптимального рівня лісистості у Вінницькій області на 2012-2025 
роки”, затвердженої рішенням 8 сесії 6 скликання Вінницької обласної Ради від 23 
грудня 2011 року № 232.

7. Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс” укласти з тимчасовими 
лісокористувачами додаткові угоди до договорів довгострокового тимчасового 
користування лісами, укладеними до набуття чинності цього рішення. Копії 
додаткових угод надати управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад області в місячний термін.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г'.Ф.), 
охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та 
раціонального використання надр (Крисько В.Г.), регулювання комунальної 
власності та приватизації (Масленніков О.Г.).

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Зразок Додатку
до рішення обласної Ради 

№ від

Ставки рентної плати 
збору за спеціальне використання лісових ресурсів 

при здійсненні побічних лісових користувань, заготівлю 
другорядних лісових матеріалів та 

використання корисних властивостей лісів Вінницької області

№
з/п

Вид використання лісових ресурсів Одиниця
виміру

Ставка за 
одиницю 

(грн.)

1. Заготівля другорядних лісових матеріалів
1.1. Луб за 1 кг 6
1.2. Кора за 1 кг 1
1.3. Деревна зелень за 1 тонну 100
1.3.1 Новорічні ялинки за 1 шт. 0,5
1.4. Деревні соки за 1 тонну 100
1.5. Пні за кг 0,1

2. Побічні лісові користування
2.1. Заготівля сіна (крім заготовленого на 

сільгоспугіддях, що входять до складу 
земель лісогосподарського призначення)

за 1 тонну 20

2.2. Заготівля дикорослих плодів за 1 кг 0,5
2.3. Заготівля дикорослих ягід за 1 кг 0,5
2.4. Заготівля лікарських рослин:

а) лікарська сировина в сухому виді; за 1 кг 0,50
б) лікарська сировина в сирому вигляді за 1 тонну 100

2.5. Заготівля горіхів за 1 кг 1
2.6. Заготівля грибів за 1 кг 1
2.7. Збирання лісової підстилки за 1 тонну 50
2.8. Заготівля очерету за 1 тонну 50
2.9. Випасання худоби:

а) великої рогатої худоби, коней; за 1 голову на 
сезон

30

б) молодняка великої рогатої худоби; за 1 голову на 
сезон

15



3. Використання корисних властивостей лісів
3.1. Використання корисних За 1 Га вкритих лісовою 5 % від

властивостей лісів на рослинністю лісових нормативної
умовах довгострокового ділянок грошової
тимчасового оцінки
користування лісами для земель
культурно-оздоровчих, лісового
рекреаційних, фонду
спортивних, туристичних За 1 Га нелісових земель 3 % від
і освітньо-виховних цілей (зайняті нормативної
та проведення науково- сільськогосподарськими грошової
дослідних робіт угіддями, водами й оцінки

болотами, спорудами та земель
ін.) лісового

фонду

*3бір громадянами у лісах дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів 
та грибів для власного споживання відноситься до загального використання 
лісових ресурсів і проводиться у межах норм безоплатного збору безкоштовно.

*3бір видів рослин і грибів, занесених до Червоної книги України, 
забороняється.

Начальник управління 
спільної комунальної власності 
територіальних громад області В. Федоришин


