МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Мостиська

№

1022

Про комплекс заходів щодо
реалізації ялинок та охорони хвойних
на саджень від вирубування у
передноворічний період 2017 року
Відповідно до статей 16, 21, 28 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статей 19, 31, 32, 33 Лісового кодексу України, на виконання
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.11.2016 № 930/0/5-16,
з метою запобігання незаконному вирубуванню хвойних насаджень у лісових масивах
Мостиського району в передноворічний період 2017 року та впорядкування
централізованої реалізації новорічних ялинок :
1. Рекомендувати Мостиському (Мицак М. І.), Судововишнянському
(Чіж Я. Ф.) та Крукеницькому (Шляхта М. В.) лісництвам:
1.1. До 16 грудня 2016 року утворити торгівельні пункти у спеціально
визначених місцях біля садиб лісництв, розсадників, уздовж автошляхів району, на
ринках району для реалізації новорічних ялинок.
1.2. Заготівлю ялинок здійснювати на спеціально вирощених для цієї мети
плантаціях, а також за рахунок дерев, що підлягають вирубці при проведенні рубок
формування та оздоровлення лісів.
1.3. Відпуск новорічних ялинок проводити з обов'язковим маркуванням
пластиковими бирками, або самоклеючими стрічками із щтрих-кодом.
1.4. Провести через засоби масової інформації роз'яснювальну роботу серед
населення щодо вимог природоохоронного законодавства та порядку купівлі
новорічних ялинок.
2. Рекомендувати лісничим Мостиського, Судововишнянського, Крукеницького
лісництв Чіжу Я. Ф., Шляхті М. В., Мицаку М. І. та Мостиському відділенню поліції
ГУ НП у Львівській області (Сущко О. Я.):
2.1. Спільно утворити мобільні групи для виявлення фактів незаконного
вирубування у лісових насадженнях лісового фонду району, особливо на ділянках
хвойних лісових культур у масивах, що прилягають до населених пунктів.
2.2. Організувати та проводити перевірки транспортних засобів щодо
законності перевезення новорічних ялинок. У разі виявлення порушень винних осіб
притягати до відповідальності.
2.3. До 10 січня 2017 року інформувати управління агропромислового розвитку
щодо стану
виконання
цього розпорядження.
3. Контроль
за виконанням
розпорядження залишаю за собою.
М. М. Гандз

