
повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадкень

Лiсництво Дрmемiвське
Квартал lrlo 13 видiл Ns 8

урочище

Таксацiйна характер}истика насаджен ня

дiлlянка lJs площа 12,5 га

Склад ;!10Сз ,BiK 81 рокЬ, бонiтет + середнiй дiаметр 28 сантиметрiв, середня висота Щметрiв,

повнота !l;lтиппiсУlъЁь-,, ББпr.брЁ"й"чЕ, ексгiозицiя , rрунт пiщанчti пiдрiст

л ir;оп атолсlгi ч tl а характеристи ка н асаджен няl

вид пошкодженняl насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiнlня вiдму рання та всихання де-

рев, захарещенiс.'о,'Ь?ffi;; Цфд,,-*;;тчЦф:l*::j:ji::::y::::кll1Jзнх,lilhзпадання 
хвоТ/

iiЗ'i]lff;i,?uljlji['-йt'ф;,й;lЁйiЫ;;!1,1фi111:r:Ф:::lухl,j::тх}у_l:lт}
Ступiнь пошкодження, ураження: _ середне слrабке, r:ередно, сильнсl)

обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)-2s_ куб, м,, у тому числi сухостiйноТ _20_ куб, м,

()знаки погiршец4л стану пiсових насаджень вияЕ]ив:

М а й, с m е рДgцg1 х о0 v Ni g 1

1посла)

Коломаоlщuй Р.О.
(iнiцiали та прiзвище]t

€хнiч В.М.
(iнiцiали та прiзвище)

(лiсничий (помiчник лiоlичого)

,,4/ аУ- 2V/року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry п'"I1т]l,:_1ного лiсого(;пOдарськOго

(лiсомислиr.r*оrоfffi,"friЁi.qо прЬдставника держаЁногd спецiалiзованого лiсозахисного

пiдприемстr, щод6'rББбiйiiЬJrГ.дй",ffilaчr_ч::lriчи iнших зiходiв з полiпшення санiтарного

станУ лiсiв за рфультатами оглядУ санiтарноГо ста"нУ лJовоi дiл,нки, Уаrz,ryz.Zа{а,аг;

/ ,/ 
- r' //

fа"rрlr,; l)йа/7й-
Й" 7r,О, и/,tz,/,:: 2r//zа / € / kу"Zгц,



Додаток 2

повlдомлЕння 
ДО СаНiТаРНИХ ПРаВИЛ

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насФжень

XapKiBcbKa
(Автономна Республiка Крим, область)

Цайlчвнування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

у,рOчище
дliлянка Ns площа 10,9 гектарiв

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

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

обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 11 куб. мrэтрiв, у тому числi

сухостiйноТ _8 куб, MeTpiB

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 1gflз+Ос BiK 11'll't11 poKiB, бонiтет 2 , середнiй дiаметр 4Q. сачтиметрiв. сqреднЯ

висота 26 MeTpiB, повнота 0.60 , тип лiсч Д3ЛД рельоф __Рjвнинtlии -.-., 
експозицiя _-

_____, rрунт суглинистий пiдрiст , пiдлiсок

Л iсопатологiчна r:арактеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледiенiння, вiдмирання

та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдiання шкiдниками хвоj7листя, наявнiсть гусенi,

масовий лiт метеликiв, опадання хвоilлистя, вiдлущення кори на стовбур€lх та iншi о3наки, не

xapak,TepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження дубови м трутов и ко м. стовбуровою гниллю

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне

Лiсництво ApTeMiBcbKe

квартал No 39 видiл No 4

laTapiH В,Л.

(iнiцiаtlи та прiзвище)

!)хнiч В.М.

(iнiцiаllи та прiзвище)

__31__05 _2021року
висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лit:огосподарськOг0

(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзrэваного

лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

Ознаки погiршення стану лiсових наса4день виявив:

Майстер лiсч /// / ,

(лосада) (пiдпис)

_3'l_ _05_ 2021 року /Лiсничий 64-
(лiсничий (помiчник лiсничого) (пiдпис)



повlд0l\ллЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

___ XapKipська оOла _
(ABTottoMHa Республiка Крим, обltасть)
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Лiсництво дрmемiвсьн,е

кlзюмське
власника iticiB, постiйttого lliсокорисlувача)

урOчище

Квартал Ns б0 видiл Ns 7 дiлянка l'Jq площа fi.tl га

Таксацiйна характеристика насадження i , ,

Склад 9СЗlСз+l[з*Бп вiк 83/tOt/83/7LpoKiB, бонiтет 1 середнiЙ дiаметр 24/3б сантиметрiв,

середня висота zjtzs MeTpiB, повгютаLZтип лiсу --вдс_, рельOф рiвtLuннuЙ, екс'позицiя - -.,

rрунт ц!цанuй rliiцрiст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

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

рБrji*iрjщенiсть, об'цання шкiдникам.и хво'i/либiя, наявнiсть гусенi, масовий лiт ме--еликiв, опадання i.\, ,:

листя' вiдлущеннЯ кори на стовбураХ та iншi ознаки, не характернiдлЯ нормальнОго c,Iaнy дерев)
в наслidоквсчхання depe8, в IолVщення на

сllабкс, t;epe/ltlc, сиJlыlс)

Вид розподiлу пOшкOджених дерев: курmuнцчй
(tlоодинокий, rруrrовий, курtиtltlий )

обсягушкодженоiдеревини на 1 гектарi (oKoMipHo) й,dкуб. м., утомучислi сухос;тiйноl Bl2. куб iv;

Ознаки погiршецня стану лiсових насаджень виявив:

Коttоlуtацькuй Р.О.
(irriцiаlrи la rlрiзвиtllе)

J/ аz ZV{/p оку

лiсничиД
(лiсничий (помiчник лiсничого)

-// 2r'

Схнiч l].M.
(rtriцiали та tlрtзtlице)

2g,//poKl

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосrlодарськOг0

(лiсомисливського) пiдприомства або представника державног0 спецlалlзованог0 Лlс,)захисног0

пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших 3ахOв!в з пOrl|пшення ауllарного
сiагiу лiсiв за рёзультатами_огляду"санiтарного*стану лiсово'l'дiпянки ,r*,ZСrylИ,ба-<
ф и/rаба/ caz)z?r/zo,/

Майсmеtr, лiсV о,6хо0ч Ns1

(посааа)

i|;

,I

,i|

t
*
tI
.l
;I

|ýt



tlOвlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa обласmь_
(ABTottoMHa Рсспублiка Крим, обlrасть)

Державне пiOпрuемсmво кlзюмськелiсобе еоспоdарсmвоr)
(найменуванitя власника lticiB, постiйtlоiо ltiсокорисrувача)

урOчище

Квартал N9 72 виztiJr Ns 4 дiлянка 1,1q пrlоща, B,i}'a

Таксацiйна характеристика насалження 
|

Склад 10Сз,вiк б1 poкiB, бонiтет 1 середнiйдiаметр 24.сантиметрiв, середня висота 79 MeipiB,

повнота qJтип лiсу _ДДL , рельефрiенчннчй, експозицiя ., I,pyHT пiщанuil_пiдрiст
, пiдлiсок

Л iсопатологiчна характеристи ка насаджен ня

Вид пошкодження на_садження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та:всИХаННя

рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт ме,геликiв, опадання,,,4

листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для нормального сl-ану дер9в) : 
i

вiOмuраннiя mа всuхання 0ерев. вidлvщення корч на сmовбvрах в наслidок пошн:оdж9!!я
ечбкоtо, СТУпiнь пошкодження, ураження: __!ор9дшý.,. __ 

(rlоолиноке,сllабкс,()сре/lнс,.:иIlыlс)

Вид розподiлу пошкоджених дерев. кчDmuннuu
(tlоодинокий , rруrlовий курiиttttий )

ОбсягушкодженоТдеревини на 1 гектарi (oKoMipHo) Zqa куб. м., утомучислi сухос;тiйноl j"{ ку6 м

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Верещltкtt Р.,r!.
(il{illia,lи r э rlрiзвиLце)

,,,l:'

il1, 
i

Майсmер, лiс,V о,6хоdу NS5

(посада)

-// ar' 2V//року

лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

// r{
Схнiч I}.M.

(irriLliали га llрiзвище)

,у/рокУ
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лlсогOсгlодарськOГ0

(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсrlзахисного

пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв 3 пОлiПше{ня санiтарногО

cTiгiy лiсiв за рёзультатами огляду санiтарного стану лiсовоi'дiлянки. ,fu,zсеараZЫа
:]

€ / fuаdzсa
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урOчище

дiлянка \,ls пJlоща 1,4га

Таксацiйна характеристика наоадження

Склаrд аuЩi"вirl 8б рощв_, бонiтет 4 сеоелнiii дiаметрr?6 9?rlry9]!j:f.9р:flня€исOтэ 
2j|MeTpiB,

МайсmерДgдсбхоdу Ng5

(посtца)
ф,

(пiдпис)

вид пошtlодл(ення насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмllрання та Е}сихання де-

рев, захаращс,нiсть, й;ffi;; ;rйд,й-;й;;;;i/ildi,, iil_ч:::y::il y*:j:y::y:::]JlllilfllTgli?'РСб' JСlАdРdЧЕ;ПlvlР' vv lНqilll/t ЦJ|\|Ёtr''"'i"i-,i,ibai 
r*r. irБ,a2, лль,ного стану д,ерев) ВСuХ'аННЯ

лисrя, вiдлущrэннЯ кори на стовбурах та iншi ознаки, не Kap_aцTepHl для HOpMi:

длааzr цqdс,Lriоlа.L ппаllrrаlly miп аmо,вбуDов;l енuль,ilvбовUЙ mруЩрýtlц СтУпiнь

;Бfiiй-jйТ Бrtе н н я : __ ge р ед н е-(п*д и ноке, слабке, середн0,

обсяг уulкод,жен(lТ деревини на 1 гектарi (oKolllipHo)_25_ куб. м., у тому.lисlпi сухостiйноТ _19_ куб. м.

ознаки погiршення стану лiсових насаджень вiиявив:

Веоешака Р.д.
(iнiцiали та прiзвище)

€хнiч В.М,,
(iнiцiали та прiзвище)

(лirничий (помilник лiс+tичого) /
J/ м 2o{lpoKy

вусновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i заrхисту лiсу держав.ного лiсогоt;подаtlського

t,i.оЙЙi",Ъii;;;йййЩfr;9t;qi;Ьйзilllзл,lу:*::i::,"1,11т1,:::?Ji3:iтýхз:1
ljйffiНi".;"й;а';а;ЫйБ1 йййння лiсозахисiих чи iнших зах9iв з полiпшенНЯ СqНiТаРНОГО

лтаu\, пiпiп аа пр?vпьтатами оглядч arrliiрного стану пiсовОТ ДЙОПr^.rfuZЩa/'Р-/а}Zа

Щr2zr7lz'й;.rи_z+)rи ёza/ ll-rzaaa- 2дфiаz Za///z/Z/L4a///a.-/Z .ё7аz a.alv/zq.?4.Lru



урOчище

дiлянка lrlg площа 2,3 га

Таксацiйна харакгеристика насадкення

склад а9Щ,вiк: 86 poKiB_, бонiry; Д99р:лтliл1:у:],i:3j.,л?:1ч:"ч:J::р:fня€ис()та2л[_метрlв,ББrа Iи;;,йЁiпд р.i,i.ф гiв"iriul,, експозицiя rрунт сvелuнок _пiлрiст

пошкOдже]Jня, уракення : ____ýередне _ середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджеrr* 
f,ffii,?;п

обсяг уцlкоджен(lТ деревини на '1 гектарi (окошriрно)_,l0_ куб. м., у тому чtисJli сухостiйноI _1ý_ куб, м,

ОзнакипогiршеннястаНУлiсовихНасадЖеНЬвИяВИВ:

вид пошк,одж:ен}{rl насадження (лiсова пожежа, буревiй снiголам, обледенiння, вiдмllрання та всихання де-

рев, захаращ.,iс,u, Ь?Ёй;;йд;й-;;;;iiЦiй ,!:Ф:::f:::y:::jy]:1,ylii],T1hl:l?ilT*},,E'
PtrEr, оалqуqчgп|ч l lJ,

листя, вiдлущtэ'ня -;р;;; bioJOirjr* та iншi ознаки, не XapaкTepHi для нормi]льного стану дерев) всuхання
.l^^^a ua,loutiFtfllL пппЛrrаtly n in 

"miвiчЪо"r, 
енuль,ё|vбовuй mрVmовUк СтУпiнь

Ма!сmерДgJдqбхоdу Ng5

(пос€ца)

Веоешака Р,д,
(iнiцiали та прiзвище)(пИ,пис)

{a-epl

€хнiч В.М.
(iнiцiали та прiзвище)

Вr.,,.r*+*.нера вiддiлу (сектору)охорони i захисry лiсу держа_вного лiсогос;подарського

(лiсомисли..r*оiоiпйЪрffiiБ? ;q. п'рЬhстаЬника держаЁногd спецiалriзоваНОГО ЛiООЗаХИСНОГО

пiдприемства щодЬ необхiдностi здiйснЪririя лiсозахисйих чи iнших зiходiв з полiпшення санiтарного

стану лiэiв за результатами оглядуяанiтарного,станцлiJовоТдiлянки. /hcrlzza.pa+/irz:Z7-'
t_аи;.)7)) 

- //rrPL?Zzzr'' ry_r,о. &zaa2
/17

lz /"rыи
2ClZrl



повlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових нlэсitfiжонll

___ XapKiBcbKa о6,пасmь,__
(Автономна Республiка Крим, область)

Лiсництво Дрпtс:мiвське __
Квартал Ne 83 видi.lr Ns 26

урочище

дiлянка Ne площа 3,1 га

Таксацiйна характеристика насаркення

склад _!щц!Щ?2ТБlВГЛ+КЛЯ+ТЧ+ОС BiK 46/46/4t/46/4бИ6/!ý_роцв: бсlнiтет 4_середнiЙ дii
14/14/21l/14саг@t2/,1a16п'|.мeтpiв,пoBHoтаЩ!,.типлicyД3ПДpeльoф
piB н u н н u й, rэ кс пози цiя грунт с}лQд!!ц ot< _п iдрiот

л ico п аLтол,сг iчt на хара ктер и сти ка н асадже н н rя

Вид пошкод)(еннjа насадженняl (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiнняt, вiдмt,lранн,] та всихання де-

рБ.jj*ар.щtlнiс,ть, об'шання шкiдниками хвоi7пиёiя, наtявнiсть гусенi, масовий лiт мсlтеликiв, опадання xBoi/

листя, вiд.пущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не для нормального (;тану дерев) всuхання|,

рvmовццi Ступiнь

пOшкодження },раженняl _ 90DOдне

Вид розподiлу пошкоджених дерев: _ зл,vповuй
(поодинохий, груповий, куртинний )

обсяГ уUJкоджен()Т деревинИ на 1 гектаРi (oKoMipHo) _3_ куб. м., у тому числi сухостiйноТ _2_ куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень Е}ия]вив,

(поаца) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

пlltлlсок

.3/ сr{ 2й/року

лiсничий €хнiч В.М.
(iнiцiали та прiзвище)

-ёг
(лiсничий (юмlrник лkнrrчого) (п'цпис)

// гl zй/року

висновок iнженера вiддiлу (секгору) охорони i захисry лiсу державного лiсогос;подарськOго

(лiсомис;ливського) пiдприейстiа'аQ9 представника державного спецiалiзованого лiэозахисного

пiдприемства щодЬ нЬЪЬхiдностi здiйснЪння лiсозахисних чи iнших заходiв 3 полiпшэння санiтарного

й;rлiсiв за рёiультатами огляду*санiтарноГо станУ лiсовоЦiЛянки. kд-Z4ц./Fl?rz-;эz
йЬ €рэh+iаl /2i,,7,,t P/ar,/ r'rnn /а,/. /./-/-*,/zz:a",



повlдOмлЕння
про появу 03нак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

(найменуванtrя власника lliciB, посl iйtrого ltiсокорисrувача)

Лiсництво

Квартал No

дрmемiвське урочище

88 видiл Ns б дlлянка Ns площа l9,0 га

Таксацiйна характеристика насадження 
.i

Склц 10Сз, BiK 85 poKiB, бонiтет / середнiйдiаметр 26 сантиметрiв, середня висота26.метрtв,
повнота 0,7тип лiсу__ЕДС_, рельеф рiвнuннuй, експозицiя _ _ ,, IpyHT пiшанuй пiДСiст , .

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пощкодження насадження (лtсова поже)ка, буревiй, снtголам, обледенiння, вiдмtлрання та всиханrlя дý-
реВ,3ахаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво'f/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт мсlтеликiв, оllадання.хgl;i'i;
листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHt для нормального стану дерев)

iltt.

ечбкою.

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

(tlоодиноке, crraбKe, cepe,l1Hc, сиiiЁне)

курmuннuй
(tlоолипокий, lруtlовий курtиrrrrий )

(пiдпис)

IBaHycettKo о.о.
(iнiцiаllи lа ttрrзвиLце)

ОбсягушкодженоТдеревинина'1 гектарi (oKoMipHo) /t6_ куб.м.,утомучислi сухостiйноi сЦ куб,мt,

ознаки стану лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоOч Nрб
( поса,ца)

,//. 2, 2{/року
.IIlс]tlичlли ехнiч

(лiсничий (помiчник лiсничого) (ittitliали rа ltрiзвиlце)

, Ц li'r' _____2ф/року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу лержавного лiсогосllодарського

(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпш€ння санiцарного
ciaHy лiсiв за рёiультатами оглrду санiтарного .rrny лiсово'r дlлянки ?%;"ze/??Z;a

/aaa;rzazar- rra:p.

-Ф"rЙz"-.-- /rezйz*z-

7

4Zфz-аru-П с,2//r/ а7z/"":7uuг

XapKiB.cbKa обласmь
(ABTottoMHa Республiка Крим, область)

;;jj:
,,,];::;,

'],;
;i.,,,

i{ti,i ,

iffii,



повlдOмлЕння
про появУ ознаК погiршеннЯ санiтарноГо станУ лiсовиХ Fl?СilflЖеНtr

__ XapKiBcbKa обпа9mь,_
(Автономна Республiка Крим, обпаиь)

СклаД ]JiщцъцКлп BiK 96/1,31/81 poкiB, бонiтеТ Z середнiЙ дiаметР 28/4aV20 С€lНТИМ€rТРiв, середня

висоiЬЭ_fr,йrцБрir, повнй@iип лiсУ С2OЛД реЛьеф рiенчннчй, €|кспозицiяt rрунт gу,iщанuЙ

Лiсництво Дрццлмiвське __
Квартал Ns'l04 видi"тr Ntt 14

М а ti с mе р л,Еyр,6 хоd v Ng7

(посада)

урOчище

дiлянка Ns площа 5,5_ га

Таксацi й Hcl характеристика насаджен ня

(iнiцrали та прiзвищсt)

Вид пошкоfl)к€}ння насадження (лiсова пожеж€l, буревiйr, снiголам, обледенiння, вiдмираннlа та всихання де-

рБ,l,-,JiiЦ,,йi,,ii, оыйй !,длllryI }:9(IT],: 1,11,]9]::::i:y:::]11ijlllj]]l]J1з*]nж)i:,'l
пrсrя' вiдiпуш.ценнЯ, *opr',,u стовбураХ та iншi ознаки' не хар_актернiдлЯ НOРМЭЛlэНОго ()танУ дерев) 99!цанняr.
Лопаа няяанiс:пlt плоdоаuх rпiл.сmовбуроеiа енuль.Oчбовuй пауцgвuн:. Ступiнь

пlдрlст

л iсопсrтологi.t н а характерис;ти ка насаджен ня

пошкоджс,ння, урlажЫня: __Jrередне (поодlиноке,

(Эзнаки погiршен9я стану лiсових насаджень I]иявив:

?: |,---,---, Хuжняк l).П._

(пiдпис)

-// 2r' Zй(оку

-O?Ь €хнiч В.М.
(iнiцiали та прiзвище)

лiсничий
(лitничий (помhник лiоtи.юго)

r'/ аг zйory
висновок iнженера вiддiлу (сешору) охорони i захисry лiсу держав.ного лiсогоt:подарськогo

(лiсомислиrсrкоrо1 пiдhриdйётiа'або п'рьдстаьника державного спецiагtiзованого лiсозахисного

пiдприемстr, щодЬ ,БобхiдноСтi здiйснЪння лiсозахисiих чи iнших заходiв ?_У"Уr:!iСфаРНОГО
СйriУ лiсiв за рёзультатами оглядУ санiтарноГо станУ пiсовоТ дiлянки. 2z.z,zaarr_),ral;a

;;;?;;r;/ 
- Z)Ъ), zz:aZcy /_иz* t!&:4r7,z./2z_a7,

, ,l (/ ,/ /V

/шr/;zrzrj .z сеи a??,ze-z-

Ю Г jir// {а7-л; /,:-/ 7ай "



пOвlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану Jliсових насаджень

А,рmемiвське урOчище

122 ви;tiлr Ns 9 дiлянка No площа 2,8 га

Таксацiйна характеристика насадження 
,.

Склад 9АкбlЯзл+Гшз BiK 50/50/50 рокiв, бонiтет / середнiй дiаметр t8/20 caнTl{MeTpiB, середня
висота l6/14 MeTpiB, повнота 0,6 тип лiсу ffl БКff рельеф рiвнuннuй, експозицiя гр1161 счелuнок
пiдрiст

Лiсопатологiчна характеристика насаджен н

Вид пощкодження насадження (лiсова пожежа, буревrй, снiголам, обледенiння, вiдмt,tрання та tзсихзl111я pr:-

РеВ, 3аХаРащенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт мсl,гели5iв, оtlадаt]ня xtJ,_

лИсТя, вiдлущення кори_на стовбурах та iншi ознаки, не характернiдля нормального сIану,дерев) бcux?|tljl;
dерев ,наявнiсmь плоOовuх miл,сmовбчрова енuль Ступiнь пошкодження, ураження: i,

Середне (Поодиноке, слабке, середно, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: ерvповчй
(поодинокий , lруповий , куртиlrtrий )

Лiсництво

Квартал No

0бсяг ушкодженоТ дереви н и

Майсmер лiсч обхоOч NЦ
(поса,ца)

на '1 гектарi (oKoMipHo) 8 куб,

Ознаки погiршення стану лiсових

|.]].,

i]ii;:; 
i

,'|" 
],i.:i| 
i

]i;,, ,]

"i*ti 
,it,

:1ffiti ;!,l'

iffii i Ё]

lii |'

.// аг
.IIlснич|,lи

(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

.//.2{

Zйfiоку

Zй\оку

Схlriч t}.M.
(ittiLliали rа ltрiзtlиtllе)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосllодарськоrо
(лiсомисливського) пiдприемства або предстаt]ника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностt здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоl'дiлянки. rfuaaцpjp/a2

,li

-,,l!ii: i'iin. 
"i.il|, 
!l].i,

;lj;:; 
r:{1l i,

iffi:i,"fl

,ff{|



повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насцженl,

Склад бязгl4дкБ+flз BiK 60/60/60 poкiB, бонiтет 1 r:ереднiйдiаметр 20/20 сантиlиетрiвl, середня

висOi; !8/1t5 _плсlтрЬ, повнЙt gЛтиплiсУ fllБкfl рельеф рiвнuннuЙ, t;кспозlлцiя гр[нт 9\!щ

Л icH и цтво !рццлмiв сь.цg____
Квартал Ns 122 виlliл Ns 11

пiдрiст

IlацрцslрдЕy р, б х о d v N g 1

(посца)

урOчище

дiлянка Ns площа 3,2 га

Таксацi й H;l характеристи ка насадження

Коломацькuй Р.о.
(iнiцiалп та прiзвище)

л iсоп сtтол огi.t н а характериOти ка н асаджен н я

вид пошкод}кення насадження (лiсова пожежа, буревiйr, снiголам, обледенiнняl, вiдмиранн,а та всихання де-

рБrlriй,jr!,энriс;ть, Бб'йЪrr, ш*iдrr*а"и хвоТ/лиiiя, наявнiсть ryceHi, масовийt лiт мt;телик,iв, опадання хвоТ/

лr.rя, вifrпу(еrrня, *opr',iu стовбурах та iншi ознаки, не характернiдля.нOрмального ()тану дерев) всuханняl.

Оереi .ii;iвit!sцц, плоОовuц miл,сmовбyрова енuль Ступiнь п()шк:оджеF ня, ураження:

середне---1пооаиiоке, слабке, середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених flзflf'?киffi ерvповuй

обсяг уLUкодl}lеноТ деревини на 1 гектарi (окоплiрно) _13_ куб. м,, у тому числi сухсlстiйноТ _8._ куб, м,

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень Е}иявив:

./1 а{ z{/poKy

лiсничий
(лiсrичий (помitник лiсничого)

// ar' 2V/року

€хнiч В.М.
(iнiцiали та прiзвище)

висновок iнженера вiдiлу (сектору) охорони i захисту лiсу держав.ного лiсого()подарськOго

(лiсомисливського) пiдhриdйётЁа'або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного

пiдприемстrа щодЬ trБобхiдностl здiйснЪiня лiсозахисiих чи..iнших заходЪ э полiпшення санiтарного

станУ лiсiв за рфультатами оглядУ cJriiiproro ст?нУ пiсовоТдiлянки. fiаz+Л'?аZ/t:wа:,

й;ri;;;_"- /о/r7"z::.э,fu) /r;7rr" ,:%4lл"zz7*_z

fr/a//а.' aZala?aи
2 С //a fu/-rа,/-q'?ад;сr "

/./ fu,Ыz,



пOвlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових нэс?flжоно

___**. XepKiBcbKa обласmь _
(ABTottoMHa Республtка Крим, область)

державнв пiOпрuемсmво кlзюмське лiсове воспоdарсmвоу
(наймепуванttя власника llicin, посl iйrrого ttrсокорис rувача)

дрmемiвське урOчище

l29 видiл Ns 14 дiлянка Nl площа l,[i tа

Таксацiй на характеристика насаджен ня

Склад 7СКР3АКБ+Сз BiK 46/4б/4б poкiв, бонiтет -] середнiй дiаметр l4/16 с;антиметрiв, серелня
висота 10/12 MeTpiB, повнота0,6типлiсу __СlOКД*, рельсф рiвнuннuй, ексгозицiяIв9йнi, грунI"i],

Лiсництвэ

Квартал No

,ili::; 
l

,,ii" ,l

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмlлрання та всихання дкl i

листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану дерев)
вiOмuрання mа всuхання 0ерев, вidлyщення Kopu на сmовбvрах в наслidок пош.урПцещzц
ечбкою. Ступiнь пошкодження, ураження: __ýерадg_ . (rlоодиrtоке, сltабкс, ccpc7lrlc, си;lыl,]

Вид розподiлу пошкоджених дерев кvрmчннчu
llо{;лиttоклй ;руll,Jl]l1й курtи,r,tzrй,

ОбсягушкодженоТдеревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _ -Г куб. м,, утомучислi сухостiйноl J куб lчi

Ознаки погiршення_стану лiсових насаджень виявив

Майсmер лiсч оýхоdч Ng7

(посада)

ХulrcJtяк О.IL
(irlirlialtи la llрiзвиlllс)

.// 3{ 2й/року

лlсничIли
(лiсничий (пом чник лiсничоrо)

Zq 2В/Уроку

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосtlодарськогс
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiаlliзованого лiсозахисtlrrгс
пiдприемства щодо необхiдностt здiйснення лiсозахисних чи iнших захолiв з полlпшегiня саlii]i]iJijог,:r
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоl'дiлянки. Р.лп,,--,l о !*

о о С - о * , <, л е'WYZ",y u.,.* tБГр,r,-t'i /Ji,.-, ёаr}/',,цl,р ,ф,' .

Z.-K,,.,,".-,,2
|gсrэ ) t1,1rl,|gчэ ё tllllz t uJап-о trgt сt4

Dеа П,, У./*'{)э a,x//Lc ь1

aZ
--?{и ('хнiчl}.м.
1пiлпис1/ (irrirliали га llрiзшич'1е)

{,В /2"rT;

.1,

I

iЁl.!.
|lt

]l:

( пiitпис)


