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Закон України

«Про внесення змін до Лісового кодексу України
щодо проведення національної інвентаризації лісів»


Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 17, ст.99) такі зміни :
 
1) пункт 3 статті  281 викласти в такій редакції: 
«3) організовує ведення лісовпорядкування, державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та національної інвентаризації лісів;»;

2) пункт 4 статті 37 викласти в такій редакції:
«4) ведення державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та національної інвентаризації лісів;

3) назву глави 10 викласти в такій редакції:
«МОНІТОРИНГ, НАЦІОНАЛЬНА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛІСІВ І ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ»;
4) доповнити статтею 551 такого змісту:
«Стаття 551. Національна інвентаризація лісів
Національна інвентаризація лісів – система регулярних вибіркових обстежень території України для отримання статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану і динаміки лісів держави, їх ресурсного потенціалу для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, моніторингу довкілля, національної та міжнародної звітності про ліси.
Організацію та проведення національної інвентаризації лісів здійснює державна організація у підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, відповідно до інструкції, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.  K K54  обговорення 
 Особи, що виконують роботи з національної інвентаризації лісів, мають право входити та перебувати на земельних ділянках всіх форм власності та категорій земель з метою проведення обстежень, визначених інструкцією, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України. 
Національна інвентаризація лісів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законом.
IІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради України




