
№з/п Назва лісництва Обсяг, м3 Збитки. грн.

1 Рожанське с. Верхня Рожанка 1 0,4 1094

2 Рожанське с. Верхня Рожанка 2 0,35 960,8

3 Рожанське с. Верхня Рожанка 4 0,67 2882,4

4 Рожанське с. Верхня Рожанка 6 0,57 4004,42

5 Рожанське с. Верхня Рожанка 8 4,54 28710

                                 Інформація про виявлені державною лісовою охороною лісопорушення                                по 
Славському лісгоспі за  2017рік.

Назва населеного 
пункту

Реєстраційний № 
протоколу

Примітка                
(винесено постанову, 
сплачено добровільно, 

передано в поліцію, 
прокуратуру, суд, виконавчу 

службу)

винесено постанову, адмінштраф 
та збитки сплачено добровільно

винесено постанову, адмінштраф 
та збитки сплачено добровільно

винесено постанову, адмінштраф 
та збитки сплачено добровільно

винесено постанову, адмінштраф 
та збитки сплачено добровільно

Скеровано матеріали справи в 
Сколівський ВП ГУНП у Л/о , 
відкрите кримінальне 
провадження, подано позов, 
матеріали справи розглянуто 
судом, рішенням якого присуджено 
відшкодувати збитки в сумі 28710 
грн. Дана сума збитків 
відшкодована в повному обсязі.



6 Рожанське с. Верхня Рожанка 9 1,66 13164,71

7 Рожанське с. Нижня Рожанка 10 1,45 11916,09

8 Рожанське с. Верхня Рожанка 11 1,5 12546,18

9 Рожанське с. Верхня Рожанка 14 2,18 10494

10 Опорецьке с. Хітар 4,9 33178,01

11 Опорецьке смт. Славсько 18 новорічна ялинка 399

12 Тухлянське с. Тухля 19 новорічна ялинка 399

13 Сможанське с. Сможе 20 новорічна ялинка 399

14 Рожанське с. Нижня Рожанка 21 новорічна ялинка 399

15 Климецьке с. Жупани 22 новорічна ялинка 399

16 Головецьке с. Тухля 23 новорічна ялинка 399

винесено постанову, адмінштраф 
та збитки сплачено добровільно

винесено постанову, адмінштраф 
та збитки сплачено добровільно

винесено постанову, адмінштраф 
та збитки сплачено добровільно

Скеровано матеріали справи в 
Сколівський ВП ГУНП у Л/о , 
відкрите кримінальне провадження 
.

Скеровано матеріали справи в 
Сколівський ВП ГУНП у Л/о , 
відкрите кримінальне провадження 
.

винесено постанову, адмінштраф 
та збитки сплачено добровільно

винесено постанову, адмінштраф 
та збитки сплачено добровільно

винесено постанову, адмінштраф 
та збитки сплачено добровільно

винесено постанову, адмінштраф 
та збитки сплачено добровільно

винесено постанову, адмінштраф 
та збитки сплачено добровільно

винесено постанову, адмінштраф 
та збитки сплачено добровільно
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