розпорялfiЕння

голови вIльшАнськоi рАйонноi лрilлвноi ммlнIстрлцli
кtровогрАдськоi оБлАстl
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Про комплекс заходiв, пов'язаяих з редiзsd€ю
новорiчних ялliяок та охороною хвойнrх
яасалжеяь вiд незаконних лорубок у
передвоворiчяиЙ перiод 20l7 polry

З мfiою запобimяш tезакояяим пор}6кам хвойяих яsсаФкень у лiсовп
мrcиш району у передвоворiчнrй перiод 2017 року, ядагодж€вш
цеЕтршiзоваяоi рФл;ицii вофрiчfiих шинок, вiдловiдно до статеЙ !6, 2t, 28
Закону Украiни (Про мiсцевi державяi адмiвiстрацiЬ, сmтей 19, Зl, З2, ЗЗ

Лiсоюю кодексу Уt?аiнп та

розпоряджея!я головu
КiровоФадськоii облеяоi державяоi ммiнiФрацii вiд 2] лисmпада 2017 року
М 5El-p:

l

Уtвори,и рsйонний шгаб по opruiшii провеJення првролоо)\ороннп
шодiв щодо зшобiганш яезаконнпм порубкам х!ойнr{х яасаджеяь у лiсовп
масива{ району m затвердип його склад (додаеться),

2- ВiльчIgяському вiддiлеяm полiцii ГФомвiкькою вiддiлу лолiцii
mловноm упрашitlяя tЪцiональноI полiцii в КiровоФадськiЙ обл&тi fr
Вiльш9яському лiсЕпцтву ДержавЕою пiдпрп€мФи

<Голованiвське лiсове

спiльнi peiцoвi групи дlя попередьенш Ia виявлення фпiв
лiсовж масива,
незакоянrх порубок хвойних насаджень осблиш
I,

лворпl

прше.лп

у

неелеЕц пуяпiвj
2) органiзувати та првоltитп перевiрки траяспортвих засобiв цодо
за{онносd переезеня, воюрiчяrх яrвок;
J) tабезпечиrи в)iитт, ý}одiв щодо приmmення до вiJловi_Oальностi
до

осiб, вивпих у порушен!i лриродФхорояного зrководввстм,

].

ВiльIЕавському
лiсоЕ госпоdарство,:

лiсшцву дер,(@вою

пiдлри€мства

<r'олованiвськ€

z

l) до 19 Ф}дdя 2017 Fюку бiля адмfu;сФативвою примiцепня лiсяшIге
та на торгiвельяп майдвнч!ках сФtща i сiл райоgу орmяiзуитIl ремirацiю

2) здлопшю ноюрiчяих ялинок проюдл и нэ спецiцьно ýи}наченп

лiсових дi,lянках m пiд час провед(ilня рубок фор!.)@нш

;

оздорошеяня лiсiвi

поц/пUis проводнIи r
вiдпуск ноsорiснп
обов'язковпм iх маркумяшм спецiапъниw шастиковями бяркNи iз tлтп-

]'

4) арвсс-ти рв'яснюшь,{у рботу у зФоба.х Macoвoi iвФормацii дл,
доведення до Еаоелеян, вимог прпродоохоронноm з*онодавстм та порлдку
лряд64ня ноsорiqппх яиsок;
5) пр впконавня даяого рзпорядж€нн, проit{фрмуmти районяу
дерr€вяу адмiяiстрацiю m бласяе упрашi!яя лiсоюго та мислпшькоm
гфподарсгва до 15 сiчш 2018 рry.

Псршхt r1сгуппяк гмов|l
рдйопsоi дерr*rвпоl.дмiшiсц.цii
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Роrоорядхення .оловп
Вiльшвясько'i районItоi
дерхавноi адv lHtc] DацIi
l4 фудпя 20l7 N, 294-р

скллд
орlанilацii пфЕлення приро!оочоропп ъходlв

районною шабу по
цоло залобitаян, яезакояним порубкN хвоЙних яасаджеяь
у лiсових масtш раЙоЕу
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Дмитро С@iславовяч

штlбч

заступяик mлови районноi держвяоi
адмiнiстрацii

Члеfi' штдбч:

I-оячлров

посадом ос,оба цодо забезпечеш
в раliдер{адмiвiсlрацi'i за
екологll та природяих ресурс,в

мАркIвськlд1

Юрiй Леояiдов!ч

лiсяич,й Вiльшанською лiсняцтва Д€ржавноm
dдлри€мстм (головаliвське лiсое rcсподарство)

штукА

тимчасово вlкоЕуочпй об

додермш

ВiлI'!l@ськоro вiддiлеш полiцiiГолоФiФькоrc
Biщj_l} полiцi-l mловноrc упрашiнм HrлioHaJtbHUl
лолidi в Кiровоrрадськiй област;

