
В яких випадках суб’єктом лісових відносин, який видає 

спеціальні дозволи (лісорубні та лісові квитки) здійснюється 

перерахунок суми рентної плати за спеціальне використання 

лісових ресурсів, зазначеної в лісорубному та в лісовому 

квитках? 
ЗІР, категорія 125.04 

Відповідно до п. 256.11.1 п. 256.11 ст. 256 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) сума рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів (далі – рентна плата) обчислюється суб’єктами 

лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах. 

Згідно з п.п. 256.11.2 п. 256.11 ст. 256 ПКУ сума рентної плати, зазначена в 

лісорубному та в лісовому квитках, підлягає перерахунку суб’єктом лісових відносин, який 

видає спеціальні дозволи, у разі коли: 

 загальна кількість фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком 

за площею перевищує зазначену в лісорубному квитку та кількість більше ніж 

на 10 відсотків; 

 фактичний обсяг використання лісових ресурсів перевищує зазначений у 

лісовому квитку на весь обсяг такого перевищення. 

Підставою для перерахунку є спеціальні дозволи та акти огляду місць використання 

лісових ресурсів. 

Підпунктом 256.11.3 п. 256.11 ст. 256 ПКУ встановлено, що суб’єктом лісових 

відносин, який видає спеціальні дозволи, перерахунок рентної плати за заготівлю деревини 

і заготівлю другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування та використання 

корисних властивостей лісів здійснюється також у разі: 

а) виправлення технічних помилок, які можуть бути допущені під час проведення 

матеріальної і грошової оцінки лісосік, другорядних лісових матеріалів, побічних лісових 

користувань та використання корисних властивостей лісів, відпущених за лісорубними 

квитками або лісовими квитками, неправильного застосування сортиментних таблиць, 

поясів, розрядів та ставок рентної плати, а також виправлення арифметичних помилок, 

допущених під час підрахунків; 

б) анулювання лісорубного та/або лісового квитка у зв’язку з вилученням земель для 

інших потреб. В інших випадках анулювання або видачі дубліката лісорубного квитка 

та/або лісового квитка перерахунок рентної плати не здійснюється і вся нарахована за 

такими квитками сума рентної плати повністю сплачується до відповідних бюджетів; 

в) надання лісокористувачеві відстрочки: 

 на заготівлю деревини - сума рентної плати за заготівлю залишеної на пні 

деревини збільшується на 1,5 відсотка незалежно від строку, на який надано 

відстрочку; 

 на вивезення деревини - сума рентної плати за невивезену вчасно деревину 

збільшується на 1,5 відсотка за кожний місяць відстрочки; 

г) додаткового продовження строку вивезення, але не більш як на три місяці. При 

цьому лісокористувачем сума рентної плати за обсяг невивезеної вчасно деревини 

збільшується на 5 відсотків за кожний місяць відстрочки. 


