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ПЛАН 
невідкладних заходів щодо попередження і припинення самовільних рубок 

хвойних дерев з метою заготівлі новорічних ялинок по ДП  «Гринявський  лісгосп» 
в сезоні 2016року 

 

№ Назва заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
1 Створити в лісгоспі штаб по впорядкуванню 

охорони, заготівлі і реалізації новорічних ялинок  
Головний лісничий  
Пилип’юк Д. М. 

до 10.12.16 

2 Створити в кожному лісництві  лісгоспу спеціальні 
бригади із числа лісової охорони та працівників 
громадських організацій для проведення рейдів і 
облав з метою виявлення і затримання осіб, що 
здійснили самовільні рубки новорічних ялинок  

Лісничі до 10.12.16 

3 Створити з числа інженерно-технічних працівників 
лісової охорони за участю працівників міліції 
тимчасових постів на дорогах в с. Гринява, Верхній 
Ясенів, Барвінково для перевірки документів на 
право перевезення та продажу новорічних ялинок 

Головний лісничий  
Пилип’юк Д. М. 

до 10.12.16 

4 Опублікувати в газеті “Верховинські вісті” замітку 
на тему збереження молодняків хвойних порід від 
вирубування на новорічні ялинки 

Головний лісничий  
Пилип’юк Д. М. 
Інженер охорони і 
захисту лісу 
Маковійчук П. М 

до 15.12.16 

5 Проводити широку роз’яснювальну роботу серед 
населення про адміністративну відповідальність за 
самовільні рубки молодняка хвойних порід, 
згубний їх вплив на формування лісових насаджень  

Інженер охорони і 
захисту лісу 
Маковійчук П. М. 

з 10.12.16    
до 05.01.17 

6 Забезпечити постійне знаходження  майстрів  лісу 
на обходах та попередити про відповідальне 
відношення до охорони хвойних насаджень від 
самовільних рубок, правильність відпуску та 
реалізації новорічних ялинок  

Лісничі з 10.12.16 
до 05.01.17 

 
 
 

Головний лісничий  Д.Пилип’юк 
ДП «Гринявське лісове господарство» 
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Склад  штабу по  впорядкуванню  охорони , 
 

заготівлі і реалізації  новорічних  ялинок по  ДП «Гринявський  лісгосп» 
 
 
 
 
 

№п/п    Прізвище  ім’я та по 
батькові 

Посада 

1 Пилип’юк        Дмитро  
Михайлович 

 Головний  лісничий 
Начальник  штабу 

2 Стойко  Михайло  
Миколайович 

Начальник відділу  
лісового господарства 

3 Маковійчук Петро  
Миколайович 

Інженер охорони і  захисту лісу 

4 Рильчук  Іван 
Іванович 

Інженер   лісовідновлення 

5 Пилип’юк     Олег 
Дмитрович 

Інженер охорони і  захисту лісу  

7 Гаврильчук   Володимир 
Васильович 

Інженер мисливствознавець 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Головний лісничий                                                                             Д.Пилип’юк 
 ДП «Гринявське ЛГ» 

 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 

 



ДЕРЖАВНЕ   АГЕНСТВО ЛІСОВИХ   РЕСУРСІВ   УКРАЇНИ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ  ОБЛАСНЕ  УПРАВЛІННЯ  ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

ДП «ГРИНЯВСЬКЕ  ЛІСОВЕ  ГОСПОДАРСТВО» 
НАКАЗ № 01-01/99 

               02  грудня 2016 р.                                                                                            с. Устеріки  
 

Про впорядкування охорони, відведення, заготівлі і реалізації 
новорічних ялинок та забезпечення охорони хвойних молодняків 
від самовільних рубок  
напередодні Нового 2016 року. 
 

З  метою належного впорядкування охорони , відведення та заготівлі новорічних ялинок відповідно  
розпорядження Івано-Франківської облдержадміністрації від 21.11.2016 року № 784 “Про встановлення лімітів на 
спеціальне використання  лісових ресурсів при заготівлі новорічних ялинок», наказу Івано - Франківського ОУЛГ . 

НАКАЗУЮ: 
1. Лісничим всіх лісництв, відділу лісового господарства. 

 Встановити суворий контроль за дотриманням вимог розпорядження Івано-Франківської облдержадміністрації 
від  21.11. 2016 року № 784. 

 2. Дозволити заготівлю хвойного молодняка ялини на новорічні ялинки тільки в  плантаціях , шкілках, лісових 
розсадниках, смугах електропередач, при розчистці меліоративних каналів, освітленні та будівництві  
автомобільних доріг. 

 Всі ділянки, відведені під заготівлю новорічних ялинок, погодити  обласним управлінням лісового господарства. 
Зведену інформацію в розрізі лісництв і ділянок подати управлінню лісового господарства в термін до 
15.12.2016 р. 

     3. Призначити відповідальними :  
      3.1  За реалізацію ялинок та оформлення електронного обліку майстрів лісу та помічників лісничих відповідних 
лісництв. 
      3.2. За  маркування ялинок самоклеючими бирками інженера лісовідновлення Рильчука І.І.                                 
4.   При оформленні відпуску ялинок дотримуватися  Рекомендацій щодо маркування та електронного обліку 
новорічних ялинок. 

5.  Відділу лісового господарства створити в держлісгоспі штаб на чолі з головним лісничим для забезпечення 
дії з органами МВС, для проведення рейдів, 
а в кожному лісництві – спеціальних бригад за участю працівників лісової охорони з метою виявлення і 
затримання осіб, що здійснили самовільну рубку. 

o посилити охорону плантацій, шкільних відділень розсадників, ділянок особливо цінних  хвойних порід; 
o створити з числа інженерно-технічних працівників лісової охорони, за участю працівників міліції,органів 

місцевої влади  тимчасових постів на дорогах, в населених пунктах для перевірки документів на право 
перевезення та продажу ялинок з подальшою реалізацією їх через торгівлю; 
6.  Організувати проведення широкої роз’яснювальної роботи серед населення та в засобах масової інформації 
про адміністративну відповідальність за самовільні рубки молодняків хвойних порід, згубний їх вплив на 
формування лісових насаджень про надання допомоги лісовій охороні в роботі з охорони хвойних насаджень.. 

   7. Забезпечити постійне знаходження майстрів лісу  на обходах, суворо заборонивши на цей час відволікання їх 
для робіт, не пов’язаних з охороною лісу. 
 8. При обчисленні розміру шкоди, нанесеної лісовому господарству, керуватись додатком №1 постанови Кабінету 
Міністрів України від 23.07.2008 року  № 665 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної 
лісу» 
9.  Інженеру ОЗЛ Маковійчуку П.М. всю інформацію про реалізацію ялинок,охорону молодняків про рейди і 
відповідні дані  надавати в обласне управління лісового господарства щоденно до 09.00 год. на телефон 0342-55-
61-15,моб 0673445300  за формою згідно з додатками починаючи з 10.12.2016 року графік проведення рейдів  
направити електронною поштою.   
10.  Даний наказ опрацювати на виробничих нарадах в держлісгоспі та в лісництвах і ознайомити під розписку. 

11. Контроль за виконанням  даного наказу покласти на головного лісничого   Пилип’юка Д. М. 
 
 
 
Директор ДП «Гринявський лісгосп»                                         Р.П.Стефанюк 
Юрист   Р.М.Томашевська 
Підготовив П. М. Маковійчук  3-47-86 
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Директор ДП «Гринявський лісгосп» 

                                                                                                             ___________ Р. П. Стефанюк 

01 грудня  2016 р. 
 
 
 
 
 

Тимчасові ціни  
 

для організацій та населення на франко-верхньому складі, 
 діючі з 01 грудня  2016 року 

на реалізацію новорічних ялинок 
 по ДП «Гринявський лісгосп». 

 
 
 

№ Назва продукції Ціна без 
ПДВ 

 грн., коп. 

 ПДВ 
 грн., коп. 

Ціна з ПДВ 
 грн., коп. 

1 Новорічні ялинки хв. п. довжиною до 1,00 м.  41,67 8,33 50,00 
2 Новорічні ялинки хв. п. довжиною 

 від 1,00 м. до1,50 м.  
50,00 10,00 60,00 

3 Новорічні ялинки хв. п. довжиною 
 від 1,51 м. до 2,00 м. 

58,33 11,67 70,00 

4 Новорічні ялинки хв. п. довжиною від 
 2,01 м. до 2,50 м. 

66,67 13,33 80,00 

5 Новорічні ялинки хв. п. довжиною 
 від 2,51 м. до 3,00 м. 

83,33 16,67 100,00 

6 Новорічні ялинки хв. п. довжиною 
 від 3,01 м. до 3,50 м. 

125,00 25,00 150,00 

7 Новорічні ялинки хв. п. довжиною 
 від 3,51 м. до 4,00 м. 

166,67 33,33 200,00 

8 Гілки хвойної породи  /неліквід/ за 1 шт. 4,17 0,83 5,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
Головний бухгалтер                                                                       М.П. Вознюк 
 
В.о. нач. відділу ОП та ЗП                                                            Д.І. Погорняк 
 
 
 
 
 
 


