
КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТА ПО М. КИЄВУ УПРАВЛІННЯ 
ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З
■// //. cLD/Л  м.Київ №

Про запобігання незаконній 
заготівлі та реалізації 
новорічних ялинок у  
передноворічний період 2017року

На виконання наказу Держлісагентства України від 15.11.2016 № 404 
“Про заходи щодо забезпечення охорони хвойних насаджень від незаконного 
вирубування в новорічний період 2017 року”, розпорядження Київської 
обласної державної адміністрації від 19.11.2012 № 497 “Про заходи щодо 
охорони хвойних лісів від незаконних рубок у передноворічний період”, 
керуючись статтями 19, 28-1, 91, 105 Лісового кодексу України, статтями 13. 
21 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статтею 2 Закону 
України “Про Національну поліцію”, з метою запобігання незаконній 
заготівлі та реалізації новорічних ялинок у передноворічний період 2017 
року,

Н А К А З У Ю :

1. Директорам підприємств :
1.1. Забезпечити виконання Заходів щодо охорони хвойних лісів від 

незаконних рубок у передноворічний період (далі-Заходи), затверджених 
розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 19.11.2012 
№ 497 “Про заходи щодо охорони хвойних лісів від незаконних рубок у 
передноворічний період”.

1.2. Призначити відповідальних спеціалістів за організацію та 
координацію спільних заходів з охорони хвойних насаджень та опрацювати в 
тижневий термін і погодити з органами виконавчої влади і місцевого 
самоврядування, територіальними органами поліції графіки проведення 
спільних рейдів у лісовому фонді у передноворічний період 2017 
року (з 05.12.2016 по 14.01.2017).

1.3. Організувати взаємодію рейдових бригад державної лісової 
охорони з працівниками територіальних органів поліції, громадськими 
інспекторами з охорони довкілля, громадськими організаціями та 
представниками засобів масової інформації з охорони хвойних насаджень та 
попередження правопорушень у лісовій сфері.



1.4. Внести пропозиції до місцевих органів влади і самоврядування про 
вжиття дієвих заходів щодо поліпшення стану охорони хвойних насаджень, 
що зростають на різних категоріях земель, які не надані у власність або у 
користування громадян чи юридичних осіб, що перебувають у запасі.

1.5. Забезпечити неухильне виконання посадовими особами державної 
лісової охорони вимог Інструкції з оформлення органами Державного 
комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні 
правопорушення, затвердженої наказом Держкомлісгоспу від 31.08.2010 за 
№ 863/18158.

1.6. Звернути особливу увагу на охорону хвойних насаджень у лісах, 
що зазнали радіоактивного забруднення.

1.7. Здійснювати заготівлю ялинок та деревної зелені (ДСТУ 6076.2009 
“Ялинки і гілки новорічні”) виключно на спеціально визначених лісових 
ділянках або при суміщенні з проведенням рубок формування і оздоровлення 
лісів.

1.8. Організувати роздрібну торгівлю ялинками на торгових точках, 
майданчиках, ярмарках і ринках районних центрів та інших населених 
пунктів.

1.9. Забезпечити відпуск заготовлених ялинок з обов’язковим 
маркуванням пластиковими бирками зі штрих-кодом або самоклейними 
етикетками з спеціальними надсічками з видачею відповідних 
бухгалтерських документів.

1.10. Забезпечити роботу “гарячих телефонних ліній” для оперативного 
інформування з питань реалізації та походження ялинок.

1.11. Розмістити на офіційних сайтах підприємств інформацію про 
можливі обсяги та місця реалізації новорічних ялинок, ціни, які склались на 
зазначену продукцію та контакти відповідальних осіб за реалізацію.

1.12. При патрулюванні лісових масивів та місць реалізації новорічних 
ялинок здійснювати перевірку дозвільних документів на право заготівлі, 
перевезення та продажу хвойних дерев, наявності на них пластикових бирок 
зі штрих-кодом або самоклейних етикеток з спеціальними надсічками, 
встановлення та затримання порушників, притягнення їх до відповідальності 
в установленому порядку.

1.13. Організувати проведення широкої роз'яснювальної роботи серед 
населення про відповідальність за незаконне вирубування дерев хвойних 
порід, згубний їх вплив на довкілля та необхідність надання допомоги 
державній лісовій охороні у збереженні лісів. Систематично проводити цю 
роботу в засобах масової інформації.

1.14. Визначити види заохочень і порядок їх застосування членам 
рейдових бригад, що відзначились при охороні лісів від незаконного 
вирубування дерев у новорічний період в установленому порядку.

1.15. Забезпечити з 12.12.2016 надання Управлінню щопонеділка до 
9 години оперативної інформації за встановленою формою на електронну 
адресу ozl@kyivlis.gov.ua (тел/факс 451-20-30) та остаточну інформацію за 
підсумками роботи до 13.01.2017.

2. Сектору охорони та захисту лісу (Байтала І.О.) :
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2.1. Опрацювати в тижневий термін і погодити з територіальними 
органами поліції та Держекоінспекції графік проведення спільних рейдів у 
лісовому фонді у передноворічний період 2017 року (з 05.12.2016 по 
14.01.2017).

2.2. Спільно з Державною екологічною інспекцією в Київській області 
та представниками Головного управління Національної поліції в Київській 
області провести перевірки виконання підприємствами Заходів згідно з 
графіком, що додається, одночасно здійснити перевірку виконання наказу в 
останній декаді грудня 2016 року.

2.3. Забезпечити з 12.12.2016 надання Держлісагентству щопонеділка 
оперативної інформації за встановленою формою та остаточну інформацію за 
підсумками роботи до 16.01.2017.

3. Сектору лісових ресурсів (Левкович Д.Б.):
3.1. В термін до 11 листопада 2016 року опрацювати та надати 

Держлісагентству прогнозовані обсяги реалізації новорічних ялинок та ціни 
на них.

3.2. Щоп’ятниці, починаючи з 9 грудня 2016 року надавати у відділ 
використання лісових ресурсів Держлісагентства звітність про хід реалізації 
новорічних ялинок.

4. Провідному спеціалісту відділу лісового господарства 
Шрамковій Л.Ю. забезпечити:

4.1. Оприлюднення наказу на офіційному веб-сайті Управління.
4.2. Проведення роз’яснювальної роботи з населенням через засоби 

масової інформації про додержання вимог природоохоронного та лісовою 
законодавства, відповідальність за скоєні правопорушення.

4.3. Висвітлення повсякденної роботи державної лісової охорони з 
охорони лісів під час новорічних свят.

4.4. Висвітлення інформації про можливі обсяги та місця реалізації 
новорічних ялинок, ціни, які склались на зазначену продукцію та контакти 
відповідальних осіб за реалізацію.

5. Сектору лісових ресурсів (Левкович Д.Б.), сектору охорони та 
захисту лісу (Байтала І.О.):

5.1. Запровадити консультаційні телефони “гаряча лінія”:
451-20-30 - з питань оперативного реагування на факти виявлення 

незаконної заготівлі новорічних дерев,
451-20-00 -  з питань реалізації та походження новорічних ялинок.
5.2. До 1 грудня 2016 року проінформувати Держлісагентство про 

проведену роботу з питань запобігання незаконній заготівлі та реалізації 
новорічних ялинок.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника начальника управління Гузенка Р.В.
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Начальник управління В.А.Цибулько



ІНФОРМАЦІЯ
щодо охорони хвойних насаджень від незаконного вирубування в новорічний період 2017 року 

по ________________  станом на_______________

№

п/п Підприємства

Виявлено 

незаконно  

зрубаних  

н/ялинок, шт.

Складено адмінпротоколів Розмір шкоди, 

заподіяної лісу, грн.

Брали участь у охороні новорічних ялинок Провед. 

виступів 

у ЗМ І, 

ш т

П лощ а

наявних

школок

н/ялинок

В С Ь О Г О

шт.

накладено

адмін.

штрафів, грн.

стягнено

адмін.

штрафів, грн.

бригад у їх  складі працівники:

встановл.

розмір

відшко

довано

Ш Т . чол. дло поліції еколог.

інспек.

ЗМ І
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Всього:

Керівник:

Виконавець:



КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.11.2012 року № 497

Про заходи щодо охорони хвойних лісів 
від незаконнихрубок у передноворічний період

Відповідно до Лісового кодексу України та Закону України “Про 
місцеві державні адміністрації”, з метою запобігання незаконним рубкам 
хвойних лісів та впорядкування реалізації новорічних ялинок:

1. Затвердити заходи щодо охорони хвойних лісів Київської області 
від незаконних рубок у передноворічний період ( далі -  Заходи), що 
додаються.

2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) 
спільно з постійними лісокористувачами посилити контроль за охороною 
хвойних лісів від незаконних рубок у передноворічний період та забезпечити 
виконання Заходів.

З .Рекомендуватипостійнимлісокористувачамспільно з
райдержадміністраціями та міськвиконкомами (міст обласного значення):

3.1. Щороку до 15 грудня створювати торгівельні пункти для реалізації 
новорічних ялинок.

3.2. Відпуск новорічних ялинок проводити з обов’язковим 
маркуванням пластиковими бирками зі штрих-кодом.

4. Управлінню інформації та зв’язків з громадськістю
облдержадміністрації забезпечити висвітлення у засобах масової 
інформації питання охорони лісу від незаконних рубок лісів та
відповідальності за їх вчинення.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за 
собою.



обласної державної адміністрації 

від 19.11.2012 №497

З А Х О Д И

щодо охорони хвойних лісів Київської області 
від незаконних рубок у передноворічний період

1. Створити в установленому порядку штаби щодо координації дій 
лісової охорони під час проведення рейдів.

Постійні лісокористувань*

Щороку до ЗО листопада

2. Розробити графік проведення рейдів лісовою охороною та погодити 
його з правоохоронними та природоохоронними органами.

Постійні лісокористувань*

Щороку до ЗО листопада

Примітка: постійні лісокористувачі -  державні лісогосподарські
підприємства, підпорядковані Київському обласному управлінню лісового 
та мисливського господарства, державне підприємство “Київська лісова 
науково -  дослідна станція”, відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і природокористування “Боярська лісова дослідна 
станція”, державне підприємство “Ржищівський військовий лісгосп”, 
Київська обласна державна організація “Київагроліс”, державна 
організація “Лісове господарство "Білоозерське”, державна організація 
“Резиденція “Залісся”.

3. Створити спеціальні рейдові бригади за участю працівників 
правоохоронних та природоохоронних органів.

Постійні лісокористувачі.*



Щороку з ЗО листопада

4. Провести перевірки знань членів рейдових бригад щодо притягнення 
порушників до відповідальності, згідно з чинним законодавством.

Постійні лісокористувань*

Щороку до ЗО листопада

5. Посилити охорону плантацій новорічних ялинок, розсадників, 
лісових ділянок хвойних порід.

Постійні лісокористувань*

Щороку з ЗО листопада

6. Проводити, за участю працівників органів внутрішніх справ, 
екологічної інспекції, засобів масової інформації, рейди з виявлення осіб, 
які вчинили незаконні рубки лісу.

Постійні лісокористувань*
Головне управління МВС України

в Київській області (за згодою),
Державна екологічна інспекція 
в Київській області (за згодою).

Щороку з ЗО листопада

7. Створити пости на перехрестях доріг та на контрольних постах ДЛІ 
для перевірки транспортних засобів щодо законності перевезення 
новорічних ялинок.

Постійні лісокористувань*
Головне управління МВС України 
в Київській області (за згодою).

Щороку з ЗО листопада

8. Забезпечити проведення роз’яснювальноїроботи серед населення з 
питань дотримання лісового законодавства з використанням для цієї мети 
засобів масової інформації.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми 
(міста обласного значення),


