
Ставки, об’єкти оподаткування та платники  
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (далі – рентна плата) відповідно 

до Податкового кодексу України (далі – ПКУ)  
 

Ставки* Об’єкт оподаткування Платники 

Ставки 
рентної плати 
за заготівлю 

деревини 
основних 

лісових порід 
(п.п. 256.3.1  

п. 256.3 ст. 256 
ПКУ) 

 

Ставки 
рентної плати 
за заготівлю 

деревини 
неосновних 

лісових порід 
(п.п. 256.3.2 

п. 256.3 ст. 256 
ПКУ) 

 Об’єктом оподаткування рентною 
платою за спеціальне використання 
лісових ресурсів є: 
 деревина, заготовлена в порядку 
рубок головного користування; 
 деревина, заготовлена під час 
проведення заходів: 
 щодо поліпшення якісного складу 
лісів, їх оздоровлення, посилення 
захисних властивостей (у деревостанах 
віком понад 40 років – рубки догляду за 
лісом, вибіркові санітарні рубки, 
вибіркові лісовідновні рубки, рубки, 
пов’язані з реконструкцією, ландшафтні 
рубки і рубки переформування; 
незалежно від віку деревостанів – 
суцільні санітарні та суцільні 
лісовідновні рубки); 
 з розчищення лісових ділянок, 
вкритих лісовою рослинністю, у зв'язку 
з будівництвом гідровузлів, 
трубопроводів, шляхів тощо; 
 другорядні лісові матеріали 
(заготівля живиці, пнів, лубу та кори, 
деревної зелені, деревних соків та інших 
другорядних лісових матеріалів, 
передбачених нормативно-правовими 
актами з ведення лісового 
господарства); 
 побічні лісові користування 
(заготівля сіна, випасання худоби, 
заготівля дикорослих плодів, горіхів, 
грибів, ягід, лікарських рослин, 
збирання лісової підстилки, заготівля 
очерету та інших побічних лісових 
користувань, передбачених нормативно-
правовими актами з ведення лісового 
господарства); 
 використання корисних 
властивостей лісів для культурно-
оздоровчих, рекреаційних, спортивних, 
туристичних і освітньо-виховних цілей 
та проведення науково-дослідних робіт. 

 Лісокористувачі – 
юридичні особи, їх 
філії, відділення, інші 
відокремлені 
підрозділи, що не 
мають статусу 
юридичної особи, 
постійні 
представництва 
нерезидентів, які 
отримують доходи з 
джерел їх походження 
з України або 
виконують агентські 
(представницькі) 
функції стосовно 
таких нерезидентів або 
їх засновників, фізичні 
особи (крім фізичних 
осіб, які мають право 
безоплатно без видачі 
спеціального дозволу 
використовувати 
лісові ресурси 
відповідно до лісового 
законодавства), а 
також фізичні особи - 
підприємці, які 
здійснюють спеціальне 
використання лісових 
ресурсів на підставі 
спеціального дозволу 
(лісорубного квитка 
або лісового квитка) 
або відповідно до умов 
договору 
довгострокового 
тимчасового 
користування лісами. 

 
Згідно  

Додатка 1 

 
Згідно  

Додатка 2 

* За заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та 
використання корисних властивостей лісів ставки рентної плати встановлюються Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами. 
 Ставки рентної плати, встановлені підпунктами 256.3.1 і 256.3.2 п. 256.3 ст. 256 ПКУ, 
застосовуються при заготівлі деревини в порядку рубок головного користування та під час 
проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних 



властивостей (у деревостанах віком понад 40 років – рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні 
рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки 
переформування; незалежно від віку деревостанів – суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки) 
та заходів з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом 
гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо.  
 Ставки рентної плати за заготівлю деревини застосовуються з урахуванням розподілу лісів за 
поясами.  
 Розподіл лісів за поясами:  
 до першого поясу належать усі ліси, за винятком лісів Закарпатської, Івано-Франківської та 
Чернівецької областей і лісів гірської зони Львівської області;  
 до другого поясу належать ліси Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей і 
ліси гірської зони Львівської області. 
 До великої деревини всіх лісових порід належать відрізки стовбура (у верхньому перетині без 
кори) діаметром від 25 сантиметрів і більше, до середньої – діаметром від 13 до 24 сантиметрів, до 
дрібної – діаметром від 3 до 12 сантиметрів.  
 До дров'яної деревини належать сортименти, які можна використовувати для технологічних 
потреб, а також не придатні для промислової переробки (дрова паливні).  
 На дров’яну деревину, використану для технологічних потреб, донараховується рентна плата за 
результатами фактичної заготівлі у розмірі 70 відсотків установлених підпунктами 256.3.1 і 256.3.2  
п. 256.3 ст. 256 ПКУ ставок рентної плати за ділову дрібну деревину відповідної лісової породи.  
 Ставки рентної плати за ділову і дров’яну деревину липи встановлені підпунктами 256.3.1 і 
256.3.2 п. 256.3 ст. 256 ПКУ без урахування кори, а за дров’яну деревину решти лісових порід – з 
корою.  
 За ліквід з крони встановлюється рентна плата у розмірі 40 відсотків, а за порубкові залишки, 
що підлягають використанню, – 20 відсотків ставок рентної плати за дров'яну деревину відповідної 
лісової породи.  
 На деревину, заготовлену під час вибіркових рубок головного користування ставки рентної 
плати знижуються на 20 відсотків, а заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, 
посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років – рубки догляду за лісом, 
вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, 
ландшафтні рубки і рубки переформування) – на 50 відсотків. Знижки у відсотках обчислюються за 
кожною ставкою рентної плати окремо. 
 Сума рентної плати обчислюється суб’єктами лісових відносин, які видають спеціальні 
дозволи, і зазначається у таких дозволах. 

 

Додаток 1  

Ставки рентної плати за заготівлю деревини основних лісових порід 
(п.п. 256.3.1 п. 256.3 ст. 256 ПКУ) 

 

Найменування лісової 
породи 

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень 

ділової (без кори) дров’яної (з 
корою) 

великої середньої дрібної 

Перший пояс лісів 

Сосна 
304,60 196,20 75,66 8,24 

Модрина 
135,57 117,19 44,57 10,29 

Ялина, ялиця 
280,28 239,80 91,78 10,37 



Дуб (крім дуба коркового) 
800,39 382,48 128,56 13,47 

Ясен, клен (крім явора) 
300,12 255,05 128,56 13,47 

Бук 
575,33 368,60 123,39 11,43 

Береза, вільха чорна, граб 
звичайний, в'яз, липа 

43,54 38,91 29,53 10,29 

Осика, вільха сіра, тополя 
26,48 21,77 17,20 7,27 

Другий пояс лісів 

Сосна 
256,03 165,74 64,26 7,27 

Модрина 
117,19 99,09 38,32 9,37 

Ялина, ялиця 
236,80 202,15 78,49 8,86 

Дуб (крім дуба коркового) 
675,97 326,62 107,76 10,29 

Ясен, клен (крім явора) 
253,46 217,71 107,76 10,29 

Бук 
488,34 312,61 104,73 9,37 

Береза, вільха чорна, граб 
звичайний, в'яз, липа 

37,34 31,14 24,87 8,24 

Осика, вільха сіра, тополя 
21,77 20,22 15,56 6,21 

 

Додаток 2 

Ставки рентної плати за заготівлю деревини неосновних лісових порід  
(п.п. 256.3.2 п. 256.3 ст. 256 ПКУ) 

 
Найменування лісової 

породи 
Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень 

ділової (без кори) дров’яної (з 
корою) великої середньої дрібної 

Перший пояс лісів 
 
Самшит 
 1401,06 1197,37 598,16 13,47 

Бархат, горіх 
 872,42 746,43 373,25 13,47 

Груша, кизил, явір 
 699,80 598,72 299,59 13,47 

Абрикос, вишня, ялівець, 
обліпиха, слива (крім 
терну), черешня, 
шовковиця, яблуня 
 

522,52 446,31 222,93 13,47 



Каштан, дуб корковий 
 436,93 373,25 186,59 13,47 

Барбарис, гледичія, 
кипарис, шипшина 
 

348,33 298,59 149,27 13,47 

Акація, бруслина, 
бирючина, глід, граб 
східний, тамарикс, 
калина, крушина, ліщина, 
горобина, бузок, скумпія, 
свидина, терен, черемха 
 

261,25 223,93 112,00 13,47 

Верба, чагарники (крім 
зазначених в інших 
позиціях) 
 

87,07 74,67 37,34 7,27 

Другий пояс лісів 
 
Самшит 
 1186,52 1013,87 508,00 10,29 

Бархат, горіх 
 743,27 634,51 317,26 10,29 

Груша, кизил, явір 
 593,98 506,96 254,01 10,29 

Абрикос, вишня, ялівець, 
обліпиха, слива (крім 
терну), черешня, 
шовковиця, яблуня 
 

444,76 381,00 190,68 10,29 

Каштан, дуб корковий 
 371,62 318,80 158,62 10,29 

Барбарис, гледичія, 
кипарис, шипшина 
 

297,09 253,46 126,44 10,29 

Акація, бруслина, 
бирючина, глід, граб 
східний, тамарикс, 
калина, крушина, ліщина, 
горобина, бузок, скумпія, 
свидина, терен, черемха 
 

222,37 189,75 95,38 10,29 

Верба, чагарники (крім 
зазначених в інших 
позиціях)  

74,67 63,68 32,17 6,21 

 


