
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів  

у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 

захисних лісових ділянок по СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ» Полтавської 

області 
 

Керуючись статтями 30, 39, 40 Лісового кодексу України, пунктом 4 частини 3 

статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання 

пункту 16 Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 

ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007  

№ 733, розглянувши клопотання про поділ лісів, що перебувають в користуванні у 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ», розроблене державним підприємством 

"Харківська державна лісовпорядна експедиція" Українського державного проектного 

лісовпорядного виробничого об'єднання, з метою приведення існуючого поділу лісів 

у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 

лісових ділянок, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ» клопотання щодо приведення існуючого 

поділу лісів загальною площею 33,1 га, розташованих на території Шишацької 

селищної територіальної громади Миргородського району Полтавської області, у 

відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 

лісових ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

16.05.2007 № 733, відповідно до обґрунтування поділу лісів на категорії 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ» на території Шишацької селищної 

територіальної громади Миргородського району Полтавської області (додаток 1), 

характеристики лісових ділянок, які передбачається віднести до категорії лісів 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ» на території Шишацької селищної 

територіальної громади Миргородського району Полтавської області (додаток 2). 
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2. Організацію виконання цього рішення покласти на Полтавське обласне 

управління лісового та мисливського господарства, контроль за його виконанням –  

на постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. 

 

 

 

Голова обласної ради                                                               Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



Додаток 1 

до рішення пленарного засідання 

сесії обласної ради 

восьмого скликання 

  15.02.2022 № 
 

 

 

 

 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОДІЛУ ЛІСІВ НА КАТЕГОРІЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ»  

на території Шишацької селищної територіальної громади  

Полтавської області 

 

 
 

На підставі статей 39 – 41 Лісового кодексу України, керуючись 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 733 «Про 

затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 

лісових ділянок» (далі – Порядок) необхідно здійснити приведення існуючого 

поділу лісів СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ» у відповідність до 

вищезазначеного Порядку. 

Клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів підприємства у 

відповідність до Порядку розроблено державним підприємством «Харківська 

державна лісовпорядна експедиція» Українського державного проектного 

лісовпорядного виробничого об’єднання у 2021 році згідно з пунктами 13 – 14 

Порядку. 

До категорії захисних лісів віднесені ділянки, що виконують функцію 

захисту навколишнього природного середовища та інженерних об’єктів від 

негативного впливу природних та антропогенних факторів. 

До цієї категорії віднесені: полезахисні лісові смуги – 33,1 га. 

Загальна площа лісів підприємства – 33,1 га.  

Лісосіка рубок головного користування на наступний ревізійний період 

не проектується, в минулому ревізійному періоді рубки головного 

користування не проводились. 
 

 

 

Начальник  Полтавського 

обласного управління лісового  

та мисливського господарства Іван ГРИШКО 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення пленарного засідання 

сесії обласної ради 

восьмого скликання 

  15.02.2022 № 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК, 

які передбачається віднести до категорій лісів 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ» на території Шишацької 

селищної територіальної громади  

Полтавської області 

  

Номер кварталу,  

виділу 

Загальна 

площа, 

га 

Площа 

вкрита 

лісовою 

рослинністю, 

га 

Загальний 

запас 

деревостанів,  

куб. м 

Стиглі та 

перестійні 

деревостани 

площа, 

га 

запас,  

куб. м 

3. ЗАХИСНІ ЛІСИ 

3.1. ПОЛЕЗАХИСНІ ЛІСОВІ СМУГИ 

Квартали  1-3 33,1 33,1 6570 1,8 230 

Разом по категорії  

лісів: 
33,1 33,1 6570 1,8 230 

Разом по 

підприємству: 
33,1 33,1 6570 1,8 230 

в тому числі:      

3. ЗАХИСНІ ЛІСИ 33,1 33,1 6570 1,8 230 

3.1. ПОЛЕЗАХИСНІ 

СМУГИ 
33,1 33,1 6570 1,8 230 

 

 

 

Начальник  Полтавського 

обласного управління лісового  

та мисливського господарства Іван ГРИШКО 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про погодження клопотання щодо приведення 

існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії 

та виділення особливо захисних лісових ділянок по 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСКОБІЙНИКИ" Полтавської області» 

 

Розробник проєкту рішення: Полтавське обласне управління лісового та 

мисливського господарства. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу 

лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Підставою розроблення проєкту рішення є клопотання щодо приведення 

існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та 

виділення особливо захисних лісових ділянок по 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ» Миргородського району 

Полтавської області, розроблене державним підприємством «Харківська 

державна лісовпорядна експедиція» Українського державного проектного 

лісовпорядного виробничого об’єднання відповідно до пункту 13 Порядку 

поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 733. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття рішення обумовлене необхідністю приведення існуючого 

поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення 

особливо захисних лісових ділянок по постійному лісокористувачу – 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ» на території Шишацької 

селищної територіальної громади Миргородського району Полтавської 

області, відповідно до якого в лісах підприємства виділено одну категорію 

лісів – захисні ліси. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення пропонується погодити поділ лісів 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ»  на категорії лісів, залежно від 

основних виконуваних ними функцій.  

Позитивне вирішення питання обласною радою дозволить 

Держлісагентству за погодженням з Міндовкіллям України прийняти рішення 

про віднесення 33,1 га лісів СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ» до категорії 

захисних лісів. 
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4. Правові аспекти 

 

Лісовий кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 

лісових ділянок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

16.05.2007 № 733.  

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Впровадження проєкту рішення не потребує матеріальних та інших 

витрат. Фінансування відбуватиметься за рахунок ведення лісового 

господарства та пов’язаних з ним послуг. 

 

6. Позиція зацікавлених осіб/органів/сторін 

 

Клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до 

Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 

ділянок погоджено з лісокористувачем, Полтавським обласним управлінням 

лісового та мисливського господарства, Полтавською обласною державною 

адміністрацією. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Проведення функціонального поділу лісів на категорії за їх екологічним і 

соціально-економічним значенням надасть змогу державним лісовпорядним 

організаціям планувати лісогосподарські заходи в лісах 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ» на території Шишацької 

селищної територіальної громади Миргородського району Полтавської області 

відповідно до вимог лісового та природоохоронного законодавства. 

 

 

 

Начальник  Полтавського 

обласного управління лісового  

та мисливського господарства                                          Іван ГРИШКО 


