
повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, Фласrь)

кlзюмське лiсове
(найменування власника лiсiв,

Лiсництво Дрmемiвсъке
Квартал No 7 видiл Ns 1

урочище

!iлянка No площа 0,9 га

1

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 1аСз, BiK б0 poкiв, бонiтет 1l середнiй дiаметр 26 сантиметрiв, середня висота 2J MeTpiB,
повнота 0,7 тип лiсу В2ДС , рельеф рiвнuннчй, експозицiя -, rрунт пiщанuй пiдрiст
пiдлiсок

Л iсопатологiчна характеристи ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання де-
рев, 3ахаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво't/листя, наявнiсть ryceнi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоl7
листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для нормального станудерев)

mа всuхання аерев, вiOлvщення kopu на сmовбvрах в наслiаок пошкоOження
еvбкою. Ступiнь пошкодження, ураження: сильний

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

кvрmuннuй
(поодинокий , груповий , куртинний )

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _JСr_куб, м., у тому числi сухостiйноТ ý'а_куб,
м.

Ознаки погiршещ!8,стану лiсових

Майсmер лiсч обхоdч Ng2
(посада)

3с9 20 zrpoкy

, насаджень виявив:

Головко о.В.
(iнiцiали та прiзвище)

€хнiч В.М.
(iнiцiали та прiзвище)

лtсничии
(лiсничий (помiчник лiсничого)

э г])СlJ 9J

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприсмства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходЦз полiпш9ння санiтфного
стану лiсiв за результатами оГЛДДу санiтарного стану лigовоТдiлянки. -'/З/?.rd/F /r#r/-/a!и,/J и/-а{Z/.€а-/ //r/L/Z a/r//j/a

йm-r"ry.%:7
/./,iqар>

29Zt"}oKy
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f//и/



Лiсництво Дрmемiвське
Квартал Ne 28 видiл Ns 22 fliлянка No площа 0,8 га

1

Таксацiйна харакгеристи ка насадження

Склад 10Сз, BiK 75 poKiB, бонiтет 1 середнiй дiаметр 22 сантиметрiв, середня висота 21 MeTpiB,

повнота шlтип лiс-у JZ|It , рельф рiвнuннuй, експозицiя 1, гр!нт пiщанuЙ пiдрiСТ

пiдлiсок

Л iсопатологiчна характеристика насадження

урOчище

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання де-

рев, захаращенiсть, об'lдання шкiдниками хвоt7лиiтя, наявнiсть гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання xBot7

листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaKTepHi для нормального стаНУ ДеРеВ)
mа всчхання

Майсmер лiсч обхоOч Ng1

(посада)

в на сmов
@Hя,ypаЖeHня:cильниЙ(пooдинoкe,cлабкe,cepeднe,cильнe)

(поодинокий , груповий , куртинний )

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)_343_ куб. м,, у тому числi сухостiйноТ *300_ кУб.

м.

Ознаки погiршен стану лiсових насаджень виявив:

Коломацькuй Р.о.
(iнiцiали та прiзвище)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: ,,. кvрmuннuй

з. D9
лlсничии

(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

2 /1(F
J, L-.J

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарськOг0
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення саНiТарНОгО

стану лiсiв за результатами огляlху санiтар.ного ст_ану лiсовоТ дiлянки.

2р2ароку /
-ё/

ы-
20zфоку

€хнiч В.М.
(iнiцiали та лрiзвище)
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повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Реопублiка Крим, облаоь)

Лiсництво Дрmемiвське
Квартал N0 49 видiл Ng 30

урOчище

!iлянка No площа 0,3 га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK б8 pQKiB, бонiтет 1,4 середнiй дiаметр 22 сантиметрiв, середня висота ?.l MeTpiB,
повнота 0,7 тип лiсу ВЩС , рельеф рiвнuннuй, експозицiя ;, грtнт пiщанuй пiдрiст
пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання де_
рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоt7листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/
листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не х{е xapaкTepHi для нормального стану дерев)

на сmовбvрах в наслiOок поuкоdження кmа всчхання
Ступiнь пошкодження, ураження: сильний (поодиноке, слабке, середне, сильне)

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

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _273_ куб, м., у тому числi сухостiйноТ _250_ куб.
м.

ня стану лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоdч Ng3
(посада)

Яроцькuй Б.В.
(iнiцiали та прiзвище)(пiдпис)

3. о9
лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

зо9

202фоку _84
20Zфоку

€хнiч В.М.
(iнiцiали та прiзвище)



Il

повlдомпЕння

урOчище

Дiлянка Ns

l

Таксацiйна характерисТика наiадження

Склад f0е3ff., BiK

пOвнота Q7!тйп лiсу
пiдлiсок

:JiTlýiýlli: жЖТ] Jfllззi;:yтfлц,f:9Jg-"]li:i:ili1,]{,1y:.рб,?l1ч,],l1,y ц,lDа]нт ,, рg,lqнпяi

Лiсництво Дрщ,емiqське
КваРтал Nч 50 видiл N9 1]

ZLР9Цr, бОttlrе'л- 1. ссредгrrй лiамеIуз 26 саrrlлмеIрл8, середня виссl-iа ]{1иетрiв,вulс , рельеф рiвнuннuй, експозицiЯ;, ГР[Нт пiщанuй пrдрiст -1-i

рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi7лиiiя, наявнiOть гусеrii, пласовий'пii п,lЬiJлй-ь,ЪfiJдihj
lý]j:j]fli.Y_ЧlY_*PP1 'а 

С;ОВбУРах.та iншi Озt"lаки, не xapaкTepbri дrlя нормальнOго шану деревi- 
' ; '

ознаки погiщд+rrrя стану лiсових нас'аджол.{ь виrll]ив:

ькай Б"

(HaйMettyBaHtrlt власltика lticiB, llосriйttоlо lliсокорис;l уriаЙ1

Ml ф а rтtsрдл ру обхоd у fifg3

зоg 292фоку

лiсничий
(лiuничий (помiчник лiсничоrо),

^rYv, VJ 20 2фоку
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Квартал Nч 70 видiл Ns 14
урOчище

fliлялtка Nэ

l

еvбкою. Ступiнь пошкодження, ураження: *ЭБЙЙ-
Вид розподiлу пошкоджениХ дерев: -*__,, _, _ l 

'l, (riосjltи,,олйlсТ6,йffi;l)*-

обсяг ушкодженоТ дереЁини на 1 гектарi (oKc:MiilHo) _160_ tVб.:м., у тому чисtli сухостiйноТ _
Ознаки погiршення

.BepeulaKa ID.A.
]

(iнiцiали Tq прiзвq.iще) ; 1,

плоцd 1,0 га 
1

ii / . l ,,
l,; l 

" 
l.i(

i 30_ куб.

' ] 1 rr

(лiсничий (ломiчник лiсничЬго)

;;,;;i;;;;;
п|дприемства щодо необхiдностi здiйснення ltjсозахисiлих],,и ;:rшиХ :iaxCIj]
l'lнllYYl.,lvl19lбd ЧUЛU ПgUUХlЛНOUI| 3ЛlИСНеН}{Я Jl]еС3аХИ'jg,,ИХ 

"И".;1il-tlИХ ЗаХО1l1ilл з ltолt!пtлсгr;tlл аанiтар!9го.: i]ljстанУ лiсiв за резУЛЬТатаМИ огЛяДУ саНiтарнслго cTaHyrricoР.T дпr,i*й'"'' 
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майсmер лrcу обхоdу ffсS
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власника лiсid, постiйного лiсокористувача)

урочище
Квартал Nэ 72 видill

СкЛад _r.Oф, BiK бL роltiв,_бонIтет 1,t середlлiй дiамстр 2С са,;l,и,,чtег6.1iв, ссрtлдц}lя tjисOта ll,_MbTpiB,
повнота 0,7тип лiсу 82[ie-_, рOJ!ллсф р/ýt{щ,i/{lj{4й, оксшOзиiilrl -, l-py}il ,tтj.цlа1,1,t,rл.й fil71pir:T __ ___ __ __

пiдлiссlк

ВИД ПОшкОДЖеНня на_садження (лiсова пожежа, буревiй, сtлiголам, обледdtliн'ня,.вiдмирання та вOиханilя
РеВ,,3аХаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi7листя,. наявнiсть гуёенi, масовий лiт метеликiв, опадання ;

ЛИСТЯ, вiдлУщення кори на с,гОвбурах_та iншi ознаки, не харак,гернл 1цrlr нормального стану лерев)
вЁмирання mа всtлхаilня dереg, сfiлущення Koдlu на еrпаc,6урах.0 наЬлЁо к пошкоdiен'ня ii

Ступiнь пошкодження, уражеdня: си"U!ь!{ии (пооllиitокq слабке, серелнс,

Вил розllодil ry rrоrr.rболжених дерев:

0ухOыiйtiOТ. 3'!С

,l

,i,
fula йсmер { fe у. об&rдr}уД95

(посада 
)

лlсничии
(лiсничий (помiчник лiсничого)

.1паJ,.. |-/ J

Схiшпч Щ.Ц4.
' (нiцiали та прiзвиulе)

20Zфоку
, Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охоРони i захисту лiсу держарного лiсогосподарськdrd .

(лiсомисливського) пiдприсЙстЁа'або прелставнr*а лuр*аrппr,i йЫiirjтrБпirоrо лlсO.захисного '

пlлприсмства щOдо llеобхi73гlостiзl_ilйс1,1еllllяl lliгtlз;;хr,,;]]лих (]и it.lll;;lx:]эy{],l1i{i з tlr:rtiп:1,1t:ii1.1я саttIта,эllсгl;

20?фоку
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