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повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насцжень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республirc Крим, Фласть)

Лiсництво Дрmемiвське
Квартал Ns 72 видiл Ns 1

урOчище

дiлянка Ns площа 22,1га

Таксацiйна характеристика насадження

пlдлlсок

Л iсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання де-
рев, захаращенiсть, об'lдання шкiдниками хво'йистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання xBot7
листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не для нормЕlльного стану дерев)

mа всuхання
еvбкою. Ступiнь пошкодження, ураження: середне

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _15_ куб. м., у тому числi сухостiйноТ _10_ куб. м.

Ознаки погiршенн2стану лiсових насаркень виявив:

Майсmер лiсч обхоOч Ng5

(посада) (пiдпис)

Верешака Р.А.
(iнiцiали та прЬвище)

2s. об 20zфоку

лlсничии
(лiсничий (помhник лiсничоrо)

€хнiч В.М.
(iнiцiали та прiзвице)

L9 . а6,, 2QZOpoKy

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного
стану лiсiв за рвультатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.
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повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаркень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, облапь)

деожавне пi0 прuемсmво кlзюмське лiсове еоспоd арсmвол
(найменування власника лiсiв, посriйноrо лiсокорисryвача)

Лiсництво Дрmемiвське
Квартал N0 11 видiл Ns 5

урOчище

дiлянка Ne площа 31,1_ га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK 85 poKiB, бонiтет / середнiйдiаметр28 сантиметрiв, середня висота 23!_MeTpiB,

пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристи ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання де-
рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання xBoil
листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернiдя норм€lльного стану дерев)

наслidок
Ступiнь пошкодження, ураження: середне (поодиноке,

Вид розподiлу пошкоджених дерев:
(поодинокий ,

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _16_ куб. м., у тому числi сухостiйноi _10_ куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових насадкень виявив:

Майсmер лiсч обхоdч Ngl Рё- Коломацькuй Р.о,

2г- ос 20?фоку

лlсничип €хнiч В.М.
(iнiцiали та прiзвище)(лiсничий (помilник лiсничого)

zr. оС. 2gtфоку

Висновок iнженера вiдiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лjсфахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.
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повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

державне пidпрuемсmво кlзюмське лiсове еоспоOарсmво>>
(найменування власника лiсiв, пооiйного лiсокористувача)

Лiсництво Дрmемiвське урOчище

Квартал No 21 видiл Ns 7 дiлянка No площа 25,1_га

Таксацiйна характеристика насадження

пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання де-
рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоilлистя, наявнiсть гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання xBoil
листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану дерев)
вiамuрання mа всuхання 0ерев. вidлvщення Kopu на сmовбvрах в наслiOок пошкоdження кореневою
ечбкою. Ступiнь пошкодження, ураження: середне (поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: кvрmuннuй
(поодинокий, груповий , куртинний )

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _16_ куб. м., у тому числi сухостiйноТ _9_ куб, м.

ознаки ану лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоOч Ng3

(лосада)

Яроцькuй Б,В.
(iнiцiали та прiзвище)

zS. об 2020року

лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

tS. оL. 2020року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.
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€хнiч В.М.
(iнiцiали та прiзвище)
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пOвlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xaokiBcbka обласmь

деожавне пidпрuемсmво кlзюмське лiсове еоспоdарсmво>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Дрmемiвське урOчище

Квартал No 52 видiл Ns 3 дiлянка No площа 11,5_ га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад ТД33Я3+ЛПД+КЛП+ГШ3,вiк l00/l00 poKiB, бонiтет _i середнiй дiаметр 28/26 сантиметрiв,
середня висота 2t/2] MeTpiB, повнота 0,бтип лiсу С2ЛflС рельоф рiвнuннuй, експозицiя rрунт
счпiшанuй пiдрiст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання де-
рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоilлистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання xBoil
листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану дерев) всuхання
0ерев,наявнiсmь плоOовuх miл,сmовбvрова zнuль,Ovбовuй mрvmовuк
пошкодження, ураження: середне (поодиноке, слабке, середне, сильне)

Сryпiнь

Вид розподiлу пошкоджених дерев: ерvповuй
(поодинокий , груповий , куртинний )

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)_9_ куб. м., у тому числi сухостiйноТ _9_ куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоOч Ng}
(посада)

,LLф Сорокоmяеа М.о.
(iнiцiали та прiзвище)(пiдпис)

? l, о8,

лlсничии
(лiсничий (помiчник лiсничого)

29ZOpoKy

€хнiч В.М.
(iнiцiали та прiзвище)

2,1 . 08 2OZOpoKy

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.
Рls.+о_оёrч.o*дд*i9 *-*лgal3 { +5ъо{)рj141<а,a-ц qýLr4;ocrg-fl*",- - d.*S 4r*€.r. iлл*Ji-.
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lL

видiл N9 1

I

Квартал Ns 96

Склад l0ф*,ф, BiK 85 poKiB,
повнота 0,7 тип лiсу В2ДС ,

!!зцsmер лiсч обхеэdу Ns7

дiлянка Ns

,.пlдлlсок .I

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид розподiлу пошколжелiих дерев: _
(поодинокий , груrrовий , куртинний )

боtliтет / ссрелrriй'дiаметр 2,! салтимстl;iв, середiля висOта aiMeTpiB,t
рельеф рiвншнний, експозицiя хЕо!tШ, rрунт лltдадчй пiдрiсГ i

2S. оGл 262фоК}

i
]

li

. ВиД пошкоджеНня насадЖення (лiсоВа пожежа, буревiй, снiiолам, обледенiнНя, вiдмиранi{я та ВqИХаННЛ;f'рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi7rlистяt, наявнiсль гусейi, масовий лii меiеликiв, опйii#,it
lТ,.З:j]|.i.У_Чl!_Т9Р1 '1gОВбУРах.та 

iHtlti озl{аки, не xapaкTepiri для llормальноrо.rаrу д;'ЙЬi'-
еVбкою. пOшкодження, ураження: __ сэредцg_ середне;

l4iсничий
(лiсничЙй iломiчник лiсничого)

,а_ý. Фб
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