
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА АДА 
ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІС( -ГОСПОДАІ СЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

“ Г А Л С І Л Ь Л Ї С ”

Н А К А З

_яУ.01.2015р.___  м. Львів №  Од

Про виписку лісорубних квитків на 
заготівлю деревини в порядку рубок 
формування і оздоровлення лісів та 
інших рубок, пов’язаних і не пов'язаних 
з веденням лісового господарства на 
підприємствах ОКС ЛГП «Галсільліс»

З метою удосконалення системи відомчого контролю за видачею дозволів на 
спеціальне використання лісових ресурсів, усунення дублювання щодо процедури 
виписки лісорубних квитків на заготівлю деревини в порядку рубок формування і 
оздоровлення лісів та інших рубок, повязаних і не повязаних з веденням лісового 
господарства, скорочення документообігу між управлінням і дочірніми 
підприємствами та підвищення ефективності роботи лісово Г охорони, -

Н А К А З У Ю :

1. Встановити, що з 22 січня 2015 року лісооубні квитки на заготівлю деревини 
в порядку рубок формування і оздоровлення ліс в та інших рубок, повязаних і не 
повязаних з веденням лісового господарства виписують дочірні лісогосподарські 
підприємства -  постійні лісокористувачі.

2. Порядок видачі лісорубних квитків, як спеціального дозволу на 
використання лісових ресурсів та їх оформлення регламентується «Порядком видачі 
спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів»,затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 761 та п.п. 6.1-6.15 «Методичних 
вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць 
заготівлі деревини», затверджених наказом Держлісагенства України від 21.01.2013р. 
№ 9.

3. Директорам дочірніх лісогосподарських підприємств:

3 .1. Забезпечити виписку лісорубних квитків лише при наявності наступних 
документів: відомості чергової лісосіки, польової перелікової відомості, відомості 
матеріально-грошової оцінки, карти технологічного процесу розробки лісосік і плану 
лісосіки.

3 .2.При вирішенні питань про доцільність призначення рубки необхідно 
керуватися матеріалами лісовпорядкування та обстеження насадження, що



проводяться постійними лісокористувачами } порядку, передбаченому чинним 
законодавством України, зокрема, коли деревост іни не можуть бути відведені в рубку 
через виявлені розбіжності з даними лісовпоряді ування, що оформляються актом про 
виявлені розбіжності у матеріалах лісовпорядкув іння,

3 .3 .У відповідності із Санітарними прав) лами в лісах України забезпечити 
виписку лісорубних квитків на проведення вибі чювих сан тарних рубок і ліквідації 
позалісосічної захаращеності на підставі зтв ер д ж ен іх  Львівським обласним 
управлінням лісового і мисливського господ іг ;тва пг а зів санітарно-оздоровчих 
заходів, а на проведення суцільних санітарний рубок, крім зазначених планів, за 
наявності актів обстеження насаджень, що потребують е\ цільної санітарної рубки, 
складених комісією за участю представника ьвівлісозахисту або міжрайонного 
інженера-лісопатолога та дозволу Львівського 0  Ь ЛМГ.

3.4. Забезпечити подання в ОКС ЛГП «Гтлсільліс» інформації про виписані 
лісорубні квитки на заготівлю у 2015 році деревини в порядку рубок головного 
користування, рубок формування і оздоровлення лісів та нших рубок, повязаних і не 
повязаних з веденням лісового господарства по формі, згідно з додатком:

3.4.1. До 31.01.2015 року -  інформації'.) про лісорубні квитки, виписані 
підприємством станом на день її подання.

3.4.2. До 05 числа кожного наступного місяця подавати інформацію про 
лісорубні квитки, виписані за попередній місяць.

4. Визнати такими, що втратили чинність наказ ОКС ЛГП «Галсільліс» від 
16.02.2012р. №14 «Про порядок підгтовки наказів ОКС ЛГП «Галсільліс» на 
призначення рубок формування і оздоровлення лісів.», п.п.2.1,2.4 наказу від 
09.04.2013р. №26 «Про окремі питання підготовки матеріалів для проведення рубок 
формування і оздоровлення лісів» і п.п. 1.7, 1.к' наказу від 22.08.2013р. №63 «Про 
заходи щодо посилення контролю за відведенн: м і таксацією лісосічного фонду на 
2014 рік і наступні роки.»

5. Контроль за виконанням наказу покласти на головного лісничого, першого 
заступника генерального директора Білінського І.Г.

і  • * • Ґ

Генеральний директор Л] ' - (г ( ( 1 1 ( /  П.С.Пешко



Додаток
до наказу ОКС ЛГП "Галсільліс" 
від ■ ' .01.2015р. № К

Інформація

про виписані лісорубні квитки на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів та інших рубок, 
пов'язаних і не пов'язаних з веденням лісового господарства у 2015 році п о _________________________ ДЛГП

№
з/п

Найменування
лісництва

Категорія
(група)

лісів

Вид.
спосіб
рубки

Головна
порода

№
кварталу

№  
виділу, 

підвиді лу

Площа.
га

Запас деревини, куб.м Лісорубний квиток Підстава для при шачення рубки, площа га

загальний ліквідний серія № дата
виписки

матеріали
лісовпорядкування*

обстеження
лісокористувача**

1. Рубки головного користування

Разом
2. Рубки формування та оздоровлення лісів

Разом ............... - ! ...... ..................
3. Інші рубки, пов'язані і не пов'язані з веденням . .ісового господарства

Разом

— .....- -  -
Усього

Примітка: * - проектувальні відомості -] або витяг з таксаційного опису - 2 (вказати)

** - плани санітарно-оздоровчих заходів - 3, акт лісогрітологічного обстеження - 4, дозвіл Львівського ОУЛМ Г - 5, інші - 6 (вказати)

Директор 3) (б І  ̂  ̂  ̂ ( /  ___________________________
(підпис) (прізвище, ім ’я, по батькові)

Генеральний директор ПешкоТІ.С.


