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Про комплекс заходів щодо
реалізації ялинок та охорони хвойних
насадж ень від вирубування у
передноворічний період 2017 року

З метою запобігання незаконному вирубуванню хвойних насадж ень у
лісових м асивах області в передноворічний період 2017 року та впорядкування
централізованої реалізації новорічних ялинок, згідно зі статтями 19, 31, 32, 33
Л ісового кодексу України, керую чись статтею 6, пунктом 3 статті 16, пунктом 1
статті 21, статтею 28, пунктом 1 частини перш ої статті 39 та частиною перш ою
статті 41 Закону У країни «П ро місцеві державні адміністрації»:
1. Рекомендувати Х ерсонськом у обласному управлінню лісового та
м исливського господарства, міськвиконкомам міст обласного значення,
зо б о в’язати районні держ авні адміністрації:
1Л. До 12 грудня 2016 року утворити торговельні пункти для реалізації
новорічних ялинок у спеціально визначених місцях: біля контор лісництв,
розсадників, уздовж автош ляхів області, на ринках сіл, селищ та міст.
1.2. Заготівлю ялинок здійсню вати на спеціально вирощ ених для цієї
мети плантаціях, а також за рахунок дерев, що підлягаю ть вирубці при
проведенні рубок формування і оздоровлення лісів.
1 .3 .Забезпечити відпуск новорічних ялинок з обов’язковим маркуванням
деревини безпосередньо на лісосіках уніф ікованими маркерами відповідно до
розпорядж ення К абінету М іністрів У країни від 16 вересня 2009 року № 1090-р
«П ро схвалення К онцепції створення єдиної держ авної системи електронного
обліку деревини».
1.4. П ровести роз'ясню вальну роботу через засоби м асової інф орм ації для
доведення до відома населення вимог природоохоронного законодавства та
порядку придбання новорічних ялинок.
2. Районним держ авним адміністраціям, реком ендувати міськвиконкомам
міст обласного значення, Головному управлінню Н аціональної поліції в
Х ерсонській області, Д ерж авній екологічній інспекції у Х ерсонській області,
Х ерсонськом у обласном у управлінню лісового та м исливського господарства:
2.1.
У творити ш таби для організації та проведення охоронних заходів, д
складу яких
вклю чити представників лісогосподарських підприємств,
територіальних органів поліції, Д ерж авної екологічної інспекції у Херсонській
області (за згодою їх керівників).
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2.2. Із представників
організацій, зазначених у підпункті 2.1 цього
пункту, утворити рейдові групи для виявлення фактів незаконного вирубування
у лісових насадж еннях лісового фонду області, особливо на ділянках хвойних
лісових культур у масивах, прилеглих до населених пунктів.
3. Реком ендувати Головном у управлінню
Н аціональної поліції в
Х ерсонській області організовувати і проводити перевірки транспортних
засобів щ одо законності перевезення новорічних ялинок. У разі виявлення
поруш ень законодавства вж ивати відповідних заходів реагування.
4. Районним держ авним адміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам
м іст обласного значення до 12 грудня 2016 року повідомити Х ерсонське
обласне управління лісового та мисливського господарства про реалізацію
завдань, визначених даним розпорядж енням , для узагальнення та подальш ого
інф орм ування до 16 січня 2017 року обласної держ авної адміністрації.
5. К онтроль
за виконанням
цього
розпорядж ення
покласти
на
в.о. заступника голови обласної держ авної адм іністрації Рищ ука Є.М.

Г олова обласної
держ авної адм іністрації

А. А.Г ордєєв

