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Про заходи щодо забезпечення дотримання
лісового і природоохоронного законодавства
при розробці лісосік та підвищення ефективності
лісозаготівель

З метою забезпечення дотримання лісового і природоохоронного законодавства при
розробці лісосік та підвищення ефективності лісозаготівель, НАКАЗУЮ:
1. Встановити, що:
1.1. Всі договори підряду на проведення лісозаготівельних робіт з підрядниками
укладаються дочірніми лісогосподарськими підприємствами відповідно до Наказу ОКС
ЛГП «Галсільліс» № 79 від 24.09.2012 року та попередньо погоджуються з ОКС ЛГП
«Галсільліс».
1.2. Н евід’ємною частиною договору підряду на проведення лісозаготівельних
робіт є Акт приймання-передачі лісосіки для розробки, Технічне завдання (сортиментна
структура та план її заготівлі), Кошторис на розробку лісосіки.
2. Директорам дочірніх лісогосподарських підприємств:
2.1. Забезпечити дотримання лісового і природоохоронного законодавства при
розробці лісосік.
2.2. Забезпечити застосування природоощадливих технологій лісозаготівель на
ділянках з наявністю самосіву та підросту головних і супутніх лісоутворюючих порід.
2.3. До 17.01.2014р. подати в ОКС ЛГП «Галсільліс»:
2.3.1. Належними чином завірені копії договорів підряду на розробку лісосік у 2013
році з додатками, та копії правовстановлюючих документів на підрядників, які
виконували дані роботи.
2.3.2. Належними чином завірені копії договорів підряду на розробку лісосік у 2014
році з додатками, та копії правовстановлюючих документів на підрядників, які будуть
виконувати дані роботи
2.3.3. Перелік ю ридичних і фізичних осіб-підприємців, з якими планується укладення
договорів підряду на проведення лісозаготівельних робіт у 2014 році.
2.3.4. Подати на погодження всі діючі договори на розробку лісосік у 2014 році,
укладені до прийняття даного наказу.
2.3.5. Копії актів огляду місць використання лісових ресурсів на тих ділянках, де ще
не проведено лісовідновлення, з розшифровкою інформації згідно вимог п.8 «Огляд місць
заготівлі деревини», М етодичних вказівок з відведення і таксації лісосік (окремо по
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кожній лісосіці та з відміткою про виконавця робіт по розробці лісосік).
2.4. Проаналізувати хід виконання укладений з фізичними і юридичними особами
договорів на розробку лісосік на предмет забезпечення належного виконання ними
договірних зобов’язань по дотриманню техноло гії розробки лісосік, своєчасному їх
очищенні від порубочних реш ток та здачі підприємству ділянок, готових до посадки
лісових культур.
2.5. Не заключати у 2014 і наступних роках договорів іа розробку лісосік із тими
юридичними і фізичними особами, які не забезпеч п и належг ого дотримання договірних
зобов’язань.
2.6. Посилити контроль за дотриманням і.ридичним и і фізичними особами
технології розробки лісосік.
2.7. При укладанні договорів з юридичними і ф лячним и особами на розробку лісосік
встановлювати терміни розробки кожної із лісосік, шходячи з обсягів заготівлі деревини
на даній лісосіці та норми виробітку машин і мехаг і і мів, що тут працюють.
2.8. При розробці юридичними і фізичними особами декількох лісосік забезпечити
передачу їм під розробку кожної наступної лісосіки лише після приймання-передачі
очищеної від порубочних реш ток ділянки попередньої лісосіки.
2.9. Забезпечити своєчасне попереднє погодження з ОКО ЛГП «Галсільліс» проектів
договорів у 2014 році на розробку всіх лісосік, включно із додатками, у тому числі з
Технічним завданням (сортиментна структура ті. план її заготівлі), Кошторисом на
розробку лісосіки.
2.10. Розрахунки з ю ридичними і фізичними особами за виконані роботи по заготівлі,
трелюванню та вивезенні деревини здійснювати лише у грошовій формі.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного інженера, заступника
генерального директора К ащ ука М.В.
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Генеральний директор,
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Пешко П.С.
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