
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ

2019 р. сесія 7 скликання

Про ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 
при здійсненні заготівлі 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, 18, 67, 72, 73, 74, 77 Лісового кодексу України, постанови Кабінету 
Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761 „Про врегулювання питань 
щодо спеціального використання лісових ресурсів”, з метою раціонального 
використання лісових ресурсів, збільшення надходжень до місцевих 
бюджетів, враховуючи клопотання обласної державної адміністрації, 
висновки постійних комісій обласної Ради з питань охорони навколишнього 
природного середовища, екологічної безпеки та раціонального використання 
надр і з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Встановити ставки рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів при здійсненні заготівлі другорядних лісових матеріалів та 
використання корисних властивостей лісів Вінницької області згідно з 
додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань охорони навколишнього природного середовища, 
екологічної безпеки та раціонального використання надр (Крисько В.Г.) і з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення___сесії
обласної Ради 7 скликання 
в ід_________ 2019 р. № _

Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів при 
здійсненні заготівлі другорядних лісових матеріалів та використання 

корисних властивостей лісів Вінницької області

№
з/п

Вид використання лісових 
ресурсів

Одиниця виміру Ставка збору за 
одиницю (грн.)

1 2 Л:> 4
1. Заготівля другорядних лісових матеріалів

1.1. Деревна зелень - новорічні 
ялинки, заготовлені на 
спеціально створених 
плантаціях

1 шт 1

2. Використання корисних властивостей лісів

2.1.

Використання корисних 
властивостей лісів на 
умовах довгострокового 
тимчасового користування 
для культурно- 
оздоровчих, рекреаційних, 
спортивних, туристичних і 
освітньо-виховних цілей 
та проведення науково- 
дослідних робіт

за 1 га вкритих лісовою 
рослинністю лісових 

ділянок

5 % від 
нормативної 

грошової 
оцінки ріллі 

області

За 1 га нелісових земель 
(зайнятті 

сільськогосподарськими 
угіддями, водами й 

болотами та ін..)

3 % від 
нормативної 

грошової 
оцінки ріллі 

області


