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Про охорону
шпилькових насаджень
В останні роки, ще задовго до відкриття ялинкових базарів
розпочинаються самовільні поруби
в хвойних насадженнях, що значно
погіршує їх стан та наносить значний збиток підприємству і навколишньому
природному середовищу.
‘3 метою забезпечення охорони шпилькових насаджень в листопаді-грудні
2016 року, та недопущення самовільних рубок в цих насадженнях
НАКАЗУЮ:
1. Організувати штаб по забезпеченню охорони шпилькових насаджень у
складі:
начальник штабу - Орда Е.В. - головний лісничий;
заступник начальника штабу - Мигрин М.М. - інженер з охорони та
захисту лісу II категорії;
член штабу - Ніколаєв В А . - головний мисливствознавець.
2. Інженеру з охорони та захисту лісу II категорії Мигрину М.М.:
.Скласти графік роботи рейдових груп на листопад-грудень 2016 року по
охороні шпилькових насаджень і контролю за роботою лісової охорони в
лісництвах.
Організувати і підготувати виступи по тематиці охорони шпилькових
насаджень, розмірів шкоди та відповідальності за самовільну рубку хвойних
дерев з ціллю заготовки новорічних ялинок, з висвітленням лісопорушників та
притягнення їх до адміністративної та кримінальної відповідальності.
3.Лісничим всіх лісництв:
Організувати в лісництвах мобільні групи із працівників державної
лісової охорони, постійних працівників та працівників поліції, екологічної
інспекції на чолі з лісничим по забезпеченню охорони шпилькових насаджень
шляхом патрулювання шпилькових масивів і окремих ділянок лісу шпилькових
порід.
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Облаштувати пости для працівників державної лісової охорони лісництв
за участю представників громадських організацій та працівників поліції на
виїздах і дорогах у шпилькові насадження.
Організувати місця зберігання готової продукції, спеціальні майданчики
для реалізації новорічних ялинок.
4. В зв’язку з виробничою необхідністю по охороні шпилькових
насаджень дозволити лісничим організувати роботу у вихідні дні з
послідуючим наданням відгулів після 01.01.2017 року
5. Головному мисливствознавцю Ніколаєву В.А. разом з працівниками
єгерської служби організувати допомогу лісництвам по охороні шпилькових
насаджень.
6. Головному лісничому Орда Е.В., інженеру з охорони та захисту лісу II
категорії Мигрину М.М., лісничим: Старо-Бердянського лісництва - Горшкову
О., Семенівського лісництва - Прохорову Є.В., Богатирського лісництва Полтораченко
В.П.,
Терпінівського
лісництва Прохорову
М.В.,
Шелюгівського лісництва - Полтораченко В.В, Приазовського лісництва
Тодорову Ю.Г., встановити контроль за обліком робочого часу працюючих які
будуть охороняти шпилькові насадження.
7. Оплату працюючих за охорону шпилькових насаджень проводити по VI
розділу на кінно-ручних роботах в лісовому господарстві, згідно
відпрацьованого часу.
8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

