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Про окремі питання відведення
і таксації лісосік на підприємствах
ОКС ЛГП «Галсільліс»
З метою посилення відомчого контролю за відведенням і таксацією
лісосік, враховуючи результати досліджень експертів програми ФЛЕГ (О.
Сторчоус «Удосконалення організаційно-правового забезпечення контролю в
лісовому господарстві» Київ 2014) щодо системи внутрішньогосподарського
контролю лісогосподарських підприємств та шляхів її вдосконалення,
НАКАЗУЮ :
1. Директорам дочірніх лісогосподарських підприємств:
1Л. Забезпечити безумовне дотримання «Методичних вказівок з
відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць
заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України»,
затверджених наказом Держлісагенста України від 12.01.2013 року №9.
1.2. Посилити контроль за дотриманням лісового і природоохоронного
законодавства при відведенні і таксації лісосік.
1.3. Доукомплектувати підрозділи з відведення і таксації лісосік,
заборонивши, відповідно до п. 2.4 Методичних вказівок, включати до нього
осіб, які надалі організовуватимуть чи проводитимуть лісозаготівельні
роботи.
1.4. Прийняти до відому виявлені експертами програми ФЛЕГ в
лісовому господарстві України такі ризики, пов’язані з призначенням і
проведенням рубок та вжити заходів щодо мінімізації їх впливу:
- зловживання при обліку та відпуску деревини;
- призначення у вибіркові санітарні рубки здорових дерев;
- штучне зведення повноти насаджень до критичної;
- маніпулювання категоріями технічної придатності дерев при
відведенні лісосік;
- заниження сортності ділової деревини при прийманні лісопродукції;
- незаконні умисні збільшення площ лісосік, що створює не обліковані
запаси деревини;
- заниження діаметрів дерев при відведенні лісосік;
- заниження розряду висот деревостану, що відводиться в рубку;

- невідображення в матеріалах відводу реальної кількості дерев, що
підлягають вирубці.
1.5.
Відповідно до п. 8.3 Методичних вказівок забезпечити проведення
огляду місць рубок на кожній лісосіці за участю представників підрозділів з
відведення і таксації лісосік.
2. Провідному інженеру лісового господарства Парубію Р. О., і
провідному інженеру охорони та захисту лісу Тисяку І. В. провести
перевідведення лісосічного фонду 2015 року на окремих ділянках по всіх
дочірніх лісогосподарських підприємс' вах, звер гаючи увагу на ризики;
вказані у п. 1.4. наказу.
3. Визнати такими, що втратили чинність п. 2.4. наказу ОКСЛГП
«Галсільліс» від 09.04.2013р № 26 «Про окремі питання підготовки
матеріалів для проведення рубок формування та оздоровлення лісів»; п.1
наказу від 27.09.201 Зр № 71 «Про внесення змін і доповнень до наказу
ОКСЛГП «Галсільліс» від 22.08.2013 № 63 «Про заходи щодо посилення
контролю за відведенням і таксацією лісосічного фонду на 2014 і наступні
року».
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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