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ЗИ липня 2015 року м. Львів № ^ 2

Про додаткові заходи щодо покращення 
якості робіт з відтворення лісів і лісокористування  
та формування високопродуктивних 
і біологічно стійких деревостанів

На виконання наказу ОКСЛГП “Галсільліс” від 20Л2.2012 року № 113 
“Про організацію ведення наближеного до природи лісівництва”, відповідно 
до Правил рубок головного користування, П равил рубок головного 
користування в гірських лісах Карпат, Правил поліпш ення якісного складу 
лісів, Санітарних правил в лісах України і Правил відтворення лісів, 
враховуючи рекомендації Держкомлісгоспу України «Щ одо проведення 
лісовідновних рубок» (лист від 17.01.20 і 1 року № 02-06/180) та Основні 
положення організації і розвитку лісового господарства Львівської області, з 
метою поліпш ення якісного складу лісових насаджень та формування 
високопродуктивних і біологічно стійких деревостанів, збільшення питомої 
ваги природно відновлюваних лісів, а також забезпечення відтворення в 
лісовому фонді комунальних лісогосподарських підприємств Львівщини 
: :  :л :длрсько  цінних деревних порід, шо відповідають типам лісорослинних 
умов і цільовому призначенню.

НАКАЗУЙ):

1. Директорам дочірніх лісогосподарських підприємств:
1.1.При розробці лісосік рубок головного користування керуватися 

виключно правилами рубок головного користування (для рівнинної зони) і 
Правилами рубок головного користування в гірських лісах Карпат.

1.2.При проведенні лісовідновних рубок забезпечити дотримання 
м: пмендацій Держкомлісгоспу України від 17.01.2011 року щодо 
дцдосування способів вибіркових і поступових рубок, а за відсутності



достатньої кількості природного поної лення господарсько цінних порід -  
суцільного вирубування дерев смугами шириною 25-50 м, площа яких не 
повинна перевищ увати 1 га, а для гра ювих деревостанів та деревостанів 
м ’яколистяних порід -  2,5 га.

1.3.При відведенні лісосік рубок рідколісс керуватися матеріалами 
лісовпорядкування, обмеживши розміри лісосп в лісах 1-3 категорій 
захисності (захисні ліси, рекрег п йно-озд *ровчі ліси і ліси 
природоохоронного наукового, істор о-куль гурного призначення) -  
площею до 1 га, а в лісах 4 категорії (ексі уатаційні ліси) - площею до 3 га.

1.4.При відведенні лісосік суціл ьних санітарних рубок керуватися 
Санітарними правилами в лісах України, обмеживши розмір лісосік площею 
до 3 га.

1.5.Не допускати безпосереднього примикання лісосік, забезпечити 
дотримання строків примикання лісосік всіх суці тьних рубок, встановлених 
для су цільно лісосічної системи рубок головного користування: 4 роки -  для 
хвойних, 3 роки -  для дубових і букових лісів та 2 роки -  для інших 
твердолистяних і м ’яколистяних лісів.

1.6.Для мінімізації затрат на створення високопродуктивних і 
біологічно стійких деревостанів та скорочення терміну відтворення лісів, на 
ділянках з достатньою кількістю природного поновлення господарсько 
цінних порід перевагу надавати природному відновленню лісів.

1.7.Враховую чи можливі ризики, 'п о в ’язані із призначенням та 
проведенням лісовідновних рубок і рубок рідколісся та вибіркових 
санітарних рубок по дубовій господарській секції, виписку лісорубних 
квитків на заготівлю деревини в порядку вищ езгаданих рубок проводити 
тільки після попереднього погодження матеріалів з ОКС ЛГП “Галсільліс” .

2. Провідному інженеру лісового господарства ОКС ЛГП 
«Галсільліс» Парубію  Р.О., на основі зібраної інформації про виписані 
лісорубні квитки, щомісячно проводит т аналіз дотримання дочірніми 
підприємствами встановлених вимог щодо обмеження площ лісосік 
суцільних рубок та відповідність виписки лісорубних квитків на заготівлю 
деревини в обсягах, запроектованих лісовпорядкуванням.

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

Генеральний директор П.С.Пешко


