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Про організацію ведення наближеного 
до природи лісівництва

З метою забезпечення ведення лісового господарства в залежності від 
лісорослинних умов, біологічних особливостей деревних порід, складу і структури 
деревостанів, наявності і стану підросту господарськи цінних лісових Порід, а також 
формування складної породної, ярусної і вікової структури деревостанів та збільшення 

питомої ваги природно поновлюваних лісів у загальному обсязі відновлення лісів,

Н А К А З У Ю :

І. Директорам дочірніх лісогосподарських підприємств:
1.1. Забезпечити протягом 2013-2014 років поетапний перехід на застосування

поступових і суцільних вузьколісосічних 'шириною до 50м) систем рубок під
час розробки лісосік рубок головного кори* гування і лісовідновних рубок.

1.2. До початку розробки лісосік забезпечити складання на всі ділянки
технологічних карт з врахуванням природоохоронних вимог, направлених на 

збереження підросту.
1.3. Забезпечити розробку лісосік згідно складених технологічних карт, з

дотриманням всіма лісозаготівельниками лісівничих та організаційних вимог.

1.4. Забезпечити переважну розробку в зимовий період лісосік суцільних рубок на 

ділянках, де наявний життєздатний підріст і молодники господарськи цінних 

порід та вжити дієвих заходів щодо їх збереження під час лісозаготівель.

1.5. В залежності від наявності та стану підросту, для створення та відновлення в 

найкоротші терміни високопродуктивних і біологічно стійких корінних 

деревостанів забезпечити проведення наступних заходів на ділянках, що 

проектуються до відведення в рубки головного користування або лісовідновні 
рубки:

1.5.1. Заходи щодо сприяння природному поновленню лісів:
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1.6 .

1.7.

- Збереження самосіву, життєздатного підросту і молодників господарські 
цінних корінних лісоутворюючих порід; ..

- Проведення догляду за підростом та самосівом після закінчення лісосічний 
порід;

- Проведення мінералізації поверхи грунтів;
1.5.2. Заходи щодо створення поперед ох підна гетових культур в похідних 

деревостанах.

Забезпечити застосування природоо ц дливих технологій лісозаготівель на 

ділянках з наявністю самосіву та пі .росту головних і супутніх порід, у тому 
числі кінну трелівку деревини.

Вжити заходів щодо стимулювання п •ацівників лісогосподарських підприємств, 

які забезпечили збереження життєздатного підросту в ході розробки лісосік, 

застосовуючи природоощадливі технології лісозаготівель, у тому числі кінну 
трелівку деревини.

При підготовці для погодження з ОКО ЛГП «Галсільліс» зведених відомостей 

проектів лісових культур і природного поновлення на 2013 і наступні роки 

подавати інформацію щодо наявності і стацу підросту по кожній окремій ділянці 
(облікові карточки обстеження природного поновлення) для .врахування її при 
розробці заходів щодо природного поновлення лісів.

Інформацію про хід виконання наказу щороку подавати в ОКС ЛГП «Галсільліс» 
до 10.07. та 10.01.

2. Контроль за виконанням наказу покласти н і головного лісничого, першого 

заступника генерального директора Білінського І.Г.

1.8.

1.9.

Генеральний директор ПЛ^Дешко
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