
ЖЕНО:
ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНОГО 

ЬНОГО УРАВЛШНЯ
А МИСЛИВСЬКОГО ГОМПОДАРСТВА

СЕРГШ ПЕРОВ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА ПРО ПОХОДЖЕННЯ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ГА ВИГОТОВЛЕНИХ З НИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ
ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

(назва адміністративної послуги)
ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта надання 
адміністративної послуги

21018, м. Вінниця, вул.Пирогова, 26 
18009, м. Черкаси, пров. Медичний, 4 
25006, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 56

2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта 
надання адміністративної послуги

Понеділок-п’ятниця 08:00-17:00 год (обідня перерва 12:00-13:00 год)

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної 
пошти та веб-сайт суб’єкта надання 

адміністративної послуги

(0432) 55-14-29, Е-таі1: УІп_ге5иг5@икг.пеІ, м.Вінниця
(0472) 37-03-75, факс (0472) 37-60-09е-таі1: геа1І2(а),1І5.ск.иа, м.Черкаси 
095-783-06-53, е-таіі: кігоуо2І(й)икг.пеЕ м. Кропивницький

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. «■ Закони України Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів 
підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів»



5. Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року №1260 «Про затвердження 
Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них 
пиломатеріалів для здійснення експортних операцій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2015 року № 826 «Деякі 
питання видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них 
пиломатеріалів»

6. Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Держкомлісгоспу України від 07 вересня 2007 року № 528 «Про затвердження форми 
сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення 
експортних операцій та Інструкції щодо заповнення форми Сертифіката про походження 
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій»

7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ 
органів місцевого самоврядування

Наказ Центрально -  Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського 
господарства № 11 від 09.01.2023 року «Про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів 
та виготовлення з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій»
Наказ Центрально -  Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського 
господарства № 12 від 09.01.2023 року «Про затвердження Інформаційної та 
Технологічної карток адміністративної послуги «Видача сертифіката про походження 
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійсненая експортних 
операцій»

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної 
послуги

Заява суб'єкта господарської діяльності, резидента України, який має намір експортувати 
лісоматеріали та пиломатеріали, що підпадають під дію Закону України від 08 вересня 2005 року 
№ 2860-ІУ “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької 
діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів”.

9. Вичерпний перелік документів, необхідних 
для отримання адміністративної послуги, а 

також вимоги до них

1. Для отримання Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з 
них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій»" суб'єктом господарської 
діяльності, резидентом України подається: .,2 

заява за встановленою формою;
копії (з обов'язковим пред'явленням оригіналу) товарно-транспортних або залізничних 

накладних про придбання відповідного обсягу лісо -  та пиломатеріалів у постійного 
лісокористувача, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів).

»



10. Порядок та спосіб подання документів, 
необхідних для отримання адміністративної 

послуги

Подання суб'єктом господарської діяльност заяви про надання послуги та документів, 
які додаються до них здійснюється шляхом поштового відправлення або під час особистого 
прийому.

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1. Нормативно-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. Строк надання адміністративної послуги Сертифікат або відмова у його видачі надаються у день подання документів. (*Згідно п.1 
Постанови КМУ від 28.02.2022 р. №165 зупинено строки надання адміністративних, послуг 
суб’єктами їх надання та видачу дозвільними органами документів дозвільного характеру на час 
воєнного стану в Україні).

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Підставами для відмови у наданні адміністративної послуги є: 

ненадання усіх необхідних документів, зазначених у пункті 9
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей; 
негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших 

наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі Сертифіката.
14. Результат надання адміністративної послуги Одержувач адміністративної послуги отримує Сертифікат про походження лісоматеріалів 

та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій або за наявності 
підстав, зазначених у пункті 13, відмову у їх видачі у формі листа на офіційному бланку.

Сертифікат, що отримується, засвідчуються печаткою, з додаванням його копії, засвідченої 
печаткою

15.

4

Способи отримання відповіді (результату) Надання суб'єктом господарської діяльності Сертифіката про походження 
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій або 
відмов у їх видачі здійснюється шляхом поштового відправлення або під час особистого прийому 
або на електрону пошту експортера. , /  / /

Начальник відділу використання лісових ресурсів
Г,М ахи

Валерій ІЛЬЧУК


