
 

 
Проект реалізується за 
фінансової підтримки 
Посольства Фінляндії в 
Україні 

Акт перевірки лісосіки громадського контролю №________________ 
 
“____”_____________201__ р.    __________________________

__________________________ 
__________________________
__________________________ 
(місце складання  акту) 

Нами (мною), ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
                                          (П.І.Б осіб, що проводили перевірку), 
із залученням __________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
у присутності___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
                                      (посада(и) , П.І.Б представника(ів) об’єкту, що перевірявся) 
проведена ____________________перевірка відведення і таксації лісосік у лісах на               
______________________________________________________________________________ 
                                                         (постійний лісокористувач, що перевірявся) 
Розташування постійного лісокористувача, що перевірявся 
______________________________________________________________________________ 
Юридична адреса постійного лісокористувача 
______________________________________________________________________________ 
Підпорядкування постійного користувача _______________________________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Перевірку провели: 
_______________________________________ 
(статус/посада особи, що провела перевірку) 

___________ 
(підпис) 

___________________ 
(П.І.Б.) 

До перевірки були залучені: 
 _______________________________________ 
(статус/посада) 

___________ 
(підпис) 

___________________ 
(П.І.Б.) 

_______________________________________ 
(статус/посада) 

___________ 
(підпис) 

___________________ 
(П.І.Б.) 

________________________________________ 
(статус/посада) 

___________ 
(підпис) 

___________________ 
(П.І.Б.) 

 При перевірці  були присутні: 
________________________________________ 
(посада представника лісокористувача) 

___________ 
(підпис) 

__________________ 
(П.І.Б.) 

________________________________________ 
(посада представника лісокористувача) 

___________ 
(підпис) 

__________________ 
(П.І.Б.) 
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У результаті перевірки встановлено: 
Лісництво (структурний підрозділ) ____________________________________________,  
Квартал № _________ Виділ (ділянка) № _________________ Лісосіка ______________р. 
Система рубок ______________________ Вид, спосіб рубки _______________________ 
1. Якість відмежування лісосік ________________________________________________ 
2. Відповідність чинним Правилам _____________________________________________ 

Показники Дані відведення Дані цієї 
перевірки 

Розходження, 
% 

Площа, га       
Конфігурація лісосіки 
    

довжини ліній : _1-2_    
    
    
    
    
Загальна кількість дерев  
при суцільному чи 
вибірковому обліку 

      

- ділових, шт.       
- дров’яних, шт.       
- всього, шт.    
Заагальний запас на ділянці, 
всього, м.куб       

В тому числі        
    
- ділової деревини, м.куб       
- дров’яної деревини, м.куб       
- ліквід із крони, м.куб       
- разом деревини, м.куб       
    
Зокрема за породами:    
    
- ділової деревини, м.куб       
- дров’яної деревини, м.куб       
- ліквід із крони , м.куб       
- разом деревини, м.куб       
    
- ділової деревини, м.куб       
- дров’яної деревини, м.куб       
- ліквід із крони, м.куб       
- разом деревини, м.куб       
    
- ділової деревини,  м.куб       
- дров’яної деревини, м.куб       
- ліквід із крони, м.куб       
- разом деревини, м.куб       
    
- ділової деревини, м.куб    
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- дров’яної деревини, м.куб    
- ліквід із крони,  м.куб    
- разом деревини, м.куб    
    
- ділової деревини, м.куб    
- дров’яної деревини, м.куб    
- ліквід із крони, м.куб      
- разом деревини, м.куб    
    
- ділової деревини, м.куб    
- дров’яної деревини, м.куб    
- ліквід із крони, м.куб    
- разом деревини, м.куб    
Загальна кількість пнів на 
ділянці :         

у т.ч.    
з клеймом       
без клейма     
старих (давніх)       
    
Інші порушення:       
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Особливі зауваження ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Висновок _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 


