
 
 
 
 

Про стан збереження, раціонального 
використання та відтворення лісових 
ресурсів 

 
 

На підставі статей 6, 21, 33, 35, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, статті 31 Лісового кодексу України, відповідно до розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 25.10.2016 № 117/2016-р/к “Про 
відпустку голови обласної державної адміністрації О. Корнійчука”, враховуючи 
інформацію про стан збереження, раціонального використання та відтворення 
лісових ресурсів Хмельницької області (додається): 

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам провести роботу з лісокомунальними та іншими лісо-
господарськими підприємствами області, у тому числі з об’єднанням агролісо-
господарських підприємств “Хмельницькоблагроліс” та Шепетівським війсь-
ковим лісгоспом ДП “Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат” щодо: 

інвентаризації лісів, лісосмуг, земель, які самозаліснились, з подальшою 
передачею цих насаджень користувачам для використання та охорони; 

реалізації усіх видів деревини (крім дров паливних) виключно через 
біржові торги; 

розроблення та впровадження нових технологій, які дозволять викори-
стовувати низькосортну деревину як альтернативне джерело енергії (пелети); 

запровадження до 01 січня 2017 року електронного обліку деревини, 
про що поінформувати Департамент екології та природних ресурсів облдерж-
адміністрації до 01 лютого 2017 року. 

2. Головам райдержадміністрацій спільно з органами місцевого самовря-
дування: 

2.1. Визначити відповідальних осіб за протипожежний стан земельних 
ділянок та об’єктів, які межують з лісовими масивами незалежно від відомчої 
підпорядкованості. 
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2.2. Вжити заходів щодо створення пунктів накопичення протипожеж-
ного інвентарю в населених пунктах, розташованих у лісових масивах та біля 
них, та відпрацювати порядок евакуації населення при виникненні лісових 
пожеж. 

3. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації 
протягом першого півріччя 2017 року ініціювати перед обласною радою пи-
тання щодо виділення коштів для винесення в натурі меж територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду на території області, а також щодо створення та 
утримання спеціальної адміністрації регіонального ландшафтного парку “Ма-
льованка”. 

4. Рекомендувати: 
4.1 Хмельницькому обласному управлінню лісового та мисливського 

господарства: 
4.1.1. З метою проведення єдиної державної політики ведення лісового 

господарства, незалежно від форм власності та постійних користувачів лісами, 
звернутися з пропозицією до Державного агентства лісових ресурсів України 
щодо врегулювання питання користування лісами лісокомунальними підпри-
ємствами та можливості передачі таких лісів до сфери його управління. 

4.1.2. Провести роботу з органами місцевого самоврядування щодо 
ініціювання перед уповноваженими органами проведення перевірок фінан-
сово-господарської діяльності усіх лісогосподарських підприємств області. 

4.1.3. Посилити контроль за додержанням норм, правил та інших нор-
мативно-правових актів з ведення лісового господарства. 

4.1.4. Вжити заходів для посилення протипожежного захисту лісових 
насаджень на території Дунаєвецького, Кам’янець-Подільського, Городоць-
кого, Чемеровецького, Новоушицького та Ярмолинецького районів, у тому 
числі щодо придбання пожежної техніки та засобів пожежогасіння. 

4. Державній екологічній інспекції в області посилити контроль за 
додержанням вимог законодавства про охорону, захист, використання та від-
творення лісів. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


