
Акт
лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення

в них заходів з поліпшення санітарного стану,а саме вибіркових
санітарних рубок, в насадженнях Турківського ДЛГП "Галсільліс".

10 грудня 2021 р. м. Турка

Нами, провідним інженером-лісопатологомвідділу діагностики ДСЛП
«Львівлісозахист" Кучмою Ю.А. інженером-лісопатологомвідділу нагляду та
прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист"|Височанським М.М. в присутності
головного лісничого Турківське ДЛГІП "Галсільліс" Хомика М.., за участю
лісничого Бітлянського лісництва Богайчика Р.І., лісничого Прикарпатського
лісництва Михайлика В.П., лісничого Лімнянського лісництва Пшенецького
С... лісничого Надсянського лісництва Ільницького М.І. проведено обстеження
лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення
санітарного стану,а саме вибіркових санітарнихрубок.

Лісопатологічне обстеження проводилось шляхом опрацювання
первинної|документації:|матеріалів|лісовпорядкування,|матеріалів
інвентаризації осередків шкідників та хвороб лісу, повідомлення про появу
ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, переліку заходів з
поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проведено рекогносцирувальним методомзведенням лісопатологічного журналу, уточненням границь ділянок, в яких
планується проведення вибіркових санітарних рубок, шляхом проходження по
периметру та по ходових лініях з метою визначення видового складу хвороб,
шкідників та інших патологій насаджень, встановлення ступені пошкодження
дерев, які підлягають обов'язковій вирубці згідно вимог «Санітарних правил в
лісах України».

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна
характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на
01.01.2017 року.

(Всього|лісопатологічне|обстеження насаджень |на доцільність
призначенняв них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових
санітарних рубок проведеноназагальній площі73.1 га.

Бітлянське лісництво
Квартал 19, виділ 11, площа0,8 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди різних

видів), вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження слабка.
Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал8, виділ 9, площа1,4 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди різних

видів), вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження слабка.
Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.
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Квартал 23, виділ 20, площа9,0 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди

видів), вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження
Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 16, плоша6,0 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди

видів), вітровалом, вітроломом, Ступінь пошкодження насадження
Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал4, виділ 24, плоша1,0 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди

видів), вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження
Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 29, площа 3,9 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди

видів), вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження
Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 26, площа5,7 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди

видів), вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження
Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Прикарпатське лісництво
Квартал23,виділ 9, площа 4,0 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди

видів), вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження
Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 19, площа1,5 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди

видів), вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження
Доцільно провести вибірковусанітарну рубку:

Квартал 11, виділ 39, площа3,5 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди
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різних
слабка.

різних
слабка.

різних
слабка.

різних
слабка.

різних
видів), ракомялиці, вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження
слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.
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Квартал 4, виділ 14, плоша4,4 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди різних

видів), раком ялиці, вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження
слабка, Доцільно провести вибірковусанітарну рубку.

Квартал 17; виділ 22, площа 2,5 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди різних

видів), раком ялиці, вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження
слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17; виділ 11, плоша1,5 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди різних

вилів), раком ялиші, вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження

слабка. Доцільно провести вибіркову санітарнурубку.

Квартал30, виділ 5, площа155 га
Насадження пошкоджене раком ялиці, вітровалом, вітроломом. Ступінь

пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну

рубку.

Квартал 30, виділ 14, площа 2,0 га
Насадження пошкоджене раком (ялиці, стовбуровими шкідниками

(короїди різних видів), вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження

насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал30, виділ 18, площа2,8 га
"

Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди різних

видів), вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження слабка.

Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Лімнянське лісництво
Квартал 7, виділ 21, площа3,0 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди різних

видів), раком ялиці, вітровалом,вітроломом. Ступінь пошкодження насадження
слабка. Доцільно провести вибірковусанітарну рубку.

Квартал 26, виділ 18, площа 3,0 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди різних

видів), ракомялиці, вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження
слабка. Доцільно провести вибірковусанітарну рубку.
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Квартал30, виділ 7, площа 3,0 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди різних

видів), раком ялиці, вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження
слабка. Доцільно провести вибірковусанітарну рубку.

Квартал 19, виділ 10, площадр га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди різних

видів), раком ялиці, вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження
слабка. Доцільно провести вибірковусанітарну рубку.

Надсянське лісництво
Квартал32, виділ 11, площа2,5 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди різних

видів), вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження слабка.
Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 11, площа5.1 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди різних

видів), вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження слабка.
Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 38, виділ 1, площа 3,0 га
Насадження пошкоджене стовбуровими шкідниками (короїди різних

видів), вітровалом, вітроломом. Ступінь пошкодження насадження слабка.
Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:
1. Всього лісопатологічне обстеження проведенона площі73,1 га при

цьому виявлено:

Стовбурові шкідники- 69,6 га
слабка ступінь пошкодження 69,6га.
Рак ялиці -3,5 га
слабка ступінь пошкодження-- 3,5 га.

2.|З метою наведення належного санітарного стану, недопущення
розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості
деревини та згідно вимог СПЛУ провести вибіркові санітарні рубки на площі
731га.

3.|Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог
встановлених Санітарними правиламив лісах України.
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4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного
природоохоронного та лісового законодавства.

5.|На основі актів огляду місць рубок забезпечити заходи з

відновлення лісів відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених
постановою КМУ від01.03.2007 р. Ме 303.

6. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або
пошкодженню суміжнихнасаджень.

Провідний інженер-лісопатолог відділу
-

діагностики ДСЛП "Львівлісозахист"" Кучма Ю.А.

Теженер-лісопатолог відділу
діагностики ДСЛП «Львівлісозахист? "оє"Ч»||Височанський ММ.

Головний лісничий -
уб М" Хомик МІ.Турківське ДЛІГП «Галсільліс"

Лісничий Бітлянського лісництва Богайчик РЛ.

Лісничий Прикарпатського лісництва ) Михайлик В.П.

Лісничий Лімнянського лісництва Пшенецький С.І.

Лісничий Надсянського лісництва Ільницький М.І.



Зведена відомість
то інвентаризації осередків шкідників та хвороблісу станом на 01.11.2021 рк:

по Турківському ДЛГП "Галсільліс"
діючих на діючих на

с ото|Затухло
початок ліквідо  ліквідо "Б"|момент

звітного року |виник| ваних | ваних|пит| інвентаризації
вт. |лив| в за втНазва|||Кварт| 5 ; м

- виділ потребу |звітно| звітно | попере потребу
лісництва|ал РО природ

вового ючих|му|му|дні
(УПОР

всього | ючих
-та|заходів|році,|році,|роки, та|заходів

боротьб| га|га та дакторі боротьб

га нта
1 2 |з|я 5 б 7 8 п 10 Пп

Ракялиці
Верховинське| 1|55|27 27 27 27

Всього: 27 21 00 00 об 27 27
Опеньок осінній

Верховинське| 4|53|4 4 з 4

Верховинське|20|27|39|39 39|39
 Верковинське| 20|48|2 2 2 2

Верховинське|26|41|15|15 15|15
Верховинське| 20|50|37|37 злр37

Всього: 151|151|09|оо|оо|00|151|151
Стовбурові гнилі

Верховинське| 26|40 1 1 то 10
Всього: 10|10|00|00|оо|оо|190|19

. Стовбурові шкідники (короїди).
Верховинське | 26|37|45 45 45 45

Всього 45|45 рос|оо|оо|00|45|45
Разомпо ліснинтву 233|233|оо|оо|оо|оо|233Ї233

Рак ялиці
Бітлянське | І 00

Всього: об|00|00|оо|00|00|оо|об
Опеньок осінній

Бітлянське|23 |21Р1|41 Го0|оороо|оо|аїРа1
Бітлянське|І8|2|31|31 зл|ЗЛ

Бітлянське 4 24 20 20 00 00 0,0
Всього: 92|92|ою орооЇї72 72

Стовбурові гі
Бітлянське|30|17Р83|85 29Г29
Бітлянське|23|38 15|1:

о 0

Бітлянське|2Р22 о8 оз|ож
Бітлянське|23|39 15|15 0 0

Всього: 85|85|зв|86|0 о рзл.13
Стовбурові шкідники (короїли)

Бітлянське | 8 | 9 | Ї Г1а Ї Ї І Гла | 14



Бітлянське|4|16 60 66

Т
60

Бітлянське|4|29 39 39|39
Бітлянське|19|11 о8 оз|08
Бітлянське|4|24 10 19|10

Бітлянське|15|26 51 37р57
Бітлянське 23 20 26 2,6 64 о 9 9

Всього: 26|26|252| 00|оо|оо р278|278
Разом по лісництву 203|203|290|1ю6|оо|00|387|387

Ї

Рак ялиці

Всього: о о оо о 0 0 0

Опеньок осінній
Прикарпатське| 22 | 36|54 54 Го0|29 25 25

Всього: 4|54 Го|29|0 0712531. 55
Стовбурові гнилі

Прикарпатське 22|40 1 05 05 05
Прикарпатське 7|7 6|36 24|за
Прикарпатське) 7|66 13Р13 9 0

Прикарпатське 6|6 05|06 9 0

Прикарпатське! 8|15 1 1 1

Прикарпатське! 17|9 з|26 о|04
Прикарпатське) 17|14 з з 0 0

Прикарпатське 13|9 18Д18 о 0

Прикарпатське! 4|24 17,17 0 0

Прикарпатське 22|41 4Р4 0 о

Прикарпатське 34|23 з|25 05|05
Всього: о о Г264| 2165|0 о 48|48

Стовбурові шкідники (короїди)
Прикарпатське| 30|18 З 28Р28
Прикарпатське) 17|11 15 15|15

Прикарпатське 23|9 4 4 4

Прикарпатське 18|19 15 15|5
Прикарпатське! 30|5 15 15|15
Прикарпатське) 30|14 2 2 2

Прикарпатське! 11|39 35 35|35
Прикарпатське! 17|22 2,5 25|25
Прикарпатське, 4|14 44 34|44
Прикарпатське 30|4|5 5 рос|5 90Р00

Всього 50 59 |237| 50 00 00 1237|237
Разомпо ліснинтву 104|104|501| 295|об|00|зо|310

Рак ялиці
Лімнянське|12|19|З З З ж 0

Лімнянське 18 5 3 Емі 00 0

Всього: ел

ГГ
ел Го 00|оо|оо|об
Опеньок осінні

Лімнянське 14 25 30 30 3,0 30
Лімнянське 17 15 40 40 40 40
Лімнянське|21|З|2 2 20|20



Лімнянське|25|14| 27|27 220

Р
27

Лімнянське|2|10|4 4 4 00 0
Лімнянське|18|3р21|21 21 об 0
Лімнянське|40|2|2 2 2 00 о

Всього: 198|198|00|бо|21|оо|п7| п?
Стовбурові гнилі

І

Всього: 0 о 0
Стовбурові шкідники (короїди)

Лімнянське|ІЗр| з 4 40 4
Лімнянське|21|16|12|12 12 12
Лімнянське|7|21 З з З
Лімнянське|26|18 3 З З
Лімнянське|30|7 3 з З

Лімнянське|19|10 2 20 2
Лімнянське|40|7|2 2 2 00 0

Всього: 14-72. ам 32. 0 о|162|162
Разом по лісництву 337|337|по|147|21|об|279|279

Рак ялиці
Надсянське|57|10|2 2 2 2
Надсянське|61|28|20|20 20|20
Надсянське|34|16|11|11 00 11 1
"Надсянське|20|23|48|48 Рос|35 13 13
Надсянське|57|17|13|із Роо|Із оо|00
Надсянське|20|46|10|10Р00|10 00Р00
Надсянське|20|27|14|14|об|14 ооРою
Надсянське|57|2|20|20|12 32
Надсянське|20|15 25 25
Надсянське|20|16 30 30
Надсянське|20|20 33 35
Надсянське|20|27 25 25
Надсянське|20|35 25 25
Надсянське|29|34|09|09 Роб|09 00

Всього 16,5|165|152| ві|оо|ор|236
Опеньок осінній

Надсянське|37|13|26|26 26|26
Надеянське|33|3|20|20Рор|Із ол|07
Надеянське|33|32|11Р11 11 11
Надсянське|13|48|18|18 18 ооГ00
Надсянське|ІЗ|45|31|з ЗІ ооРор
Надсянсько|14|37 43 43|43
Надсянське|33|29|17|17 17Р17

Всього: 123|13|43|62|00|00|104|104
Стовбурові гнилі

Надсянське|32|11 25|25 0 о
Надсянське|16|14 26|26 0 о
Надсянське|23|ІЗ 3|317 0 о
Надсянське|56|31 17|17 0 о



Надсянське|57 З 3 о 0
Надсянське|16 28 28 0 0
Надсянське|31 26 26|26

Всього: 00 |189|163|00 26|26
рові шкідники (короїди)

Надсянське|49 02 02Р02
Надсянське|23 25 25|25
Надсянське|14 42 42|42
Надсянське|31 2,5 25|25
Надсянське|32 25 25|25
Надсянське|38 З З 3

Надсянське|57 за 44|44
Надсянське|56 2 2 2
Надсянське|56 31 31 3
Надсянське|56 50|50 50 00|00

Всього: зл Рот |ат| 50|09 244|244
Разом по лісництв; 365|365|601|356|00 510|610

Всього по підприємств;
в тому числі:

Рак ялиці
опеньокосінній|Стовбурові гнилі|Стовбурові шкідники

Директор с Я Петренко Б.С.

Виконав: головний лісничий Хомик М.І.



Додаток 2
ло Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарногостану лісових нас

Чи оо7
ших.

уканни пеніті постійного сонати
еництвор. леофлютсько.. урочище о
квартал Ме 30 виділ Ко 5 яка М плога А гектарів

Таксаційна характеристика пасалкення
Складчі САУ вікоб років, бонітет 3. середній діаметр (2. саптиметрів.
середня висота 9|метрів. повнога Ос. тип лісу С ЗБЯГІ||| рельсф
гроююций» експозиція Мо (у ГО". грунт підріст

підлісок

жепь

Лісопатологічна характеристика насалжения
Вид пошкодження (насадження (лісова (пожежа, буревій. оснітолам,

обледеніння, відмирання (та (всихання дерев, (захаращеність,ооб'їдання
шкідниками хвої/листя. наявність гусені, масовий літ метеликів, опалання
хвої/листя, відлушення кори на стовбурах та інші ознаки, но характерні лля
нормального стану дерев) етовурові 1зи |

Ступінь пошкодження, ураження: || слабко
Вид розподілу пошкоджених дерев: поовсанокоо боб ун ур
Обсяг ушкодженої деревини на 1 1

тому числі сухостійної АХ|куб. метрів| | куб. метрів. у

Ознаки погіршення стану лісових Уасаєоксть виявивпомцішилло|Ффойко І В
02 аастепогоа202Ї ро й бленим М ші финхаиїла ВУС

лісничий іломічник зіснионої но чані прот
р мшисиодс 2024 року

Висновокінженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського|(лісомисливського)

0щ
підприємства|або|представника

державного спеціалізованого лісозахисного підприємства шодо необхідності
здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів

б результатами||огляду саніторного, ДСТУгдісоної|дінкика по
- ково -снілорнйс річбожеенев АКТОМ || М. панацьніог РА

43цтсло - 202.року 7

згідно 3-



Додаток 2
ло Сапітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насалженьцавико0бивстьо

чатоломна Росту бика Кри,обоє
- иркьке.евасонвименуіння влас ис вастійнаго люоокориктуваної

Лениктво
квартал МЕ умичлянка Ж 00 площа 457 гектарів

Таксаційна характеристика пасалження
Складе ФПГ ЦЕ, вік (що років. бонітет 27, серелиїй діаметр 25 сантиметрів.серелия висота 22 метрів,повнота о 00. тип лісу | Я - рельєф

мал. експозиція (1. (0/0, грунт піарістоу підлісо.

Лісопатологічна характеристика насалження
Вид пошкодження (насадження (лісова пожежа, буревій, еніголам.обледеніння, відмирання (та всихання дерев, захаращеність, об'їтанняшкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий ліг метеликів, опаланняхвої/листя, відлущентя кори на стовбурах та інші ознаки, не характери длянормального стану дерев) раю дир
Ступінь пошкодження, ураження: || зеред
Вид розподілу пошкоджених дерев: оиноке;
Обсяг ушкодженої деревини на 1 гоктарі (окомірно) 57|куб метрів, Утому числі сухостійної 2 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових асаложейть виявий

ромоліншиомо || Да Дано ОЇУ шишолдос. 2024 ри ку
й

шили 004 Ф
1110 чали 8.7.

05 топом 2034року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони Ї захисту лісу держанноголісогосподарського|(лісомисливського) підприємства|або|представникадержавного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідностілійснення лісозахиспих чиінших заходів з поліпшеннясанітарного стану лісівза|результатами стануогляду г зісової,|дідникиФиишуо (потре "вцбі таий | Ви

ішашиь ЛЕОЗЛ бує й ни, Япоса
М и поларо- 202 року
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Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень|Львформооолаттобомн Рослу

Парніфоьке ЗИТТ сальдо
Тіайчеєувниния втастокої си пестінного лсокорик тую

Лісництво" арлатадно, урочище рюквартал Ме 4ее виділ М 22

000
Мілянка М площа З, ДО гектарів

такоаційна характеристика насадженняч5
СклодйіЗМИВ вік"Б років. бонілех М. серелній. діаметрісаоі сантиметрів
середня зисотачцуямирі, повнота 06р. тип лісу (р - релкф
аброью експозиція Ци (у (09 (. грунт -опідріст

підлісок
Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження (насадження (лісова пожежа, буревій, спіголам.
обледеніння, вілмирання (та (всихання (дерев, захаращеність. об'їлання
шкідниками хвої/листя. наявність гусені. масовий ліг метеликів, опадання
хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки. не характерні для
нормальногостану дерев

Ступіньпошкодження, ураження

Вид розподілу пошкоджених дерев: ---їу00и шар
Обсяг ушкодженої деревини на| гектарі (окомірно) 02 | куб. метрів. у

тому числі сухостійної 2/|куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісовиу пасуджень виявив:

ом лоналило «Водно «й З
р2 2021 року

ссимлимлк | МШихабимиВЗ
"нин (ломімних лісники з

22. с. 2024|року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу лержавного

лісогосподарського|(лієомисливського) (підприємства 0цабо|представника
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхілносії
здійснення лісозахисних чи інших захолів з поліпшення санітарного стану лісів

результатами гляду,|санітарного||стану сової||ділянки:
ко ог М реово ою

ПРРЯ ор ЛЕГОВА ці
905 ацио не 202 року



Додаток 2

доСанітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появуознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

о дани еблацтьла Республіка Крим Обі

ннб шмофожалськоо-

00
урочище

квартал М» / виділаасфааца Рой ділянка М площаМ,| гектарів

Таксаційна характеристика пасалження
Складзацив 1) вік 6 років. бопітет /Й. середній ліаметр 20 сантиметрів.
середня висота 22 метрів. повнота 0756,лип лісу С зва чере еф

рало1,експозиція ПА ю ЄС. грунт У ідрієт
м підлісок |

Шеопатологічна характеристика насалження

Вид пошкодження (насалження (лісова (пожежа. буревій. сніголам.
обледеніння, (відмирания (та (всихання олерев. захарашеність.0об'їлання
шкідниками хвої/листя. наявність гусені. масовий лії метеликів, опалатня
хвої/листя, відлушення кори на стовбурах та інн ознаки. не характерні лля
пормального стану дерев) ракної цпрово рова 2?

Ступй) пошкодження, ураження: слабюм.

Вид розподілу пошкоджених дерев: ПРИС

Обсяг ушкодженої деревипипа 1 гекларі (окомірно) (0 куб. метрів. у

тому числі сухостійної 2/0 куб. метрів

рела шій,сої
5 шистрав.

ТМ 7,

Фаа ША /човали зи пріо

«Аогааілнмо СВЯТ
чойсничий (номояник лісничого чо мийшінси па різни

о защайадо- 2024 року
Висновокінженера відділу (сектору) охорониі захисту лісу державного

лісогосподарського|(лісомисливського)|підприємства|або|предстинлика
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхілності
здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшених санітарного стану нсій
за|результатами

00
оглялу, сауітарного стану||лісової||ділянки:

Єсамєдімшо пор меси сс ФВ б

ваша
СОВОЇ : Фоавролй

рись
1клосалиї ПИ РИ0 шаювацо (2044

с



Додаток 2
ло Санітарних правих

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану

вору, болаєть
"Аатономиа Республіка Крим, области

гм рей ссє. ЗТ Ина.21
тісових насаджень

яеннти0 упайсрре. урочище
квартал Х» римо ділянка Х»

Таксаційна характеристика насадження
Склад Лу. вікбвМроків, бонітст /. середній діаметраєий сантиметрів

площа 3,5 тектарів

середня висоталалиметрів, повнота

ОЦІ
тип лісу ЗБ

у рельєф
аірозаої о, експозиція (Су ЩО . трунт підрієт

х підлісок
Лісопатологічна характеристика нас: ження

Вид пошкодження шнасалження (лісова (пожежа. буревій, сніголам,
обледеніння, відмирання (та (всихання (дерев. (захарашсність0об'ї миня
шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів. опалапия
хвої/листя, відлушення кори на стовбурах та інші ознаки. не характериї для
нормального стану дерев) |

» оши З

Ступінь пошкодження, ураження: (|
Вид розподілу пошкоджених дереві | коса

Обсяг ушкодженої деревини на 1 уектарі (окомірно) (2 куб. метрів. у

тому числі сухостійної 27 куб. метрі

ти чо02 шиспадо 202роїпиши б снеЄВУ
од шоморено 2024року

Висновок "інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу лержавного
місогосполарського|(лісомисливського)|підприємства (або0представника
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щоло необхідності
здійснення лісозахиснихчи інших заходів з поліпшения сані тарного стану лісів
за|результатами|огляду сацітарного с

7,--фішіишо. поточ
інно (ШІОЗЛО 8

тксвамі

апу|лісової

00
ділянки

д-сбистафно фуб к.е
УТОГденефвайцн

2 року



Додаток 2

ло Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарпого стану лісових насаджень

«ЛьОвська

00
босчатотя Розльббтка Крим области

ираасокеМОкаціяЗвииаьліс"

Ленинафполсеке., урочище
квартал М». Щ8, виділ(9 | лянка 1000 площа 500 гектарів

Таксаційна характеристика насалжения
Склад ПО,ААЙС.,вік 5 років, бонішет б. середній ліаметр 2.О сантиметрів.

Фередия висоїа (Др. метрів, повнотаб. тип лісу сабо з рельєф
шрами о екепозиція Йти бу Об. труп | 2 підріст

х підлісок
Лісопатолої ічна характеристика насадження

Вид  пошколжения (насадження (лісова (пожежа. буревій. енітолим.
обледеніння, (відмирання |та всихання (дерев, захарашеність. ооб'їлання

дииками хвої/листя, наявність гусені. масовий літ метеликів. опа лання
хвої/листя, відлущення кори на

на пубурах да йнші ознаки, не характери лля
нормального стану дерев) кецробо | -УНН

Ступінь пошкодження, ураження: |
Вид розполілу пошкоджених  дерег.

Обсяг ушкодженої деревини па 1 гектарі (окомірно) У| куб. метрів. у

тому числі сухостійної 17 куб. метрів,
Ознакипогіршення стапу лісових яжень виявив:

«Водно «Н.Вполо мсецлоло

стцібє, 202 рокузлити Й «Микадльоє ЗЕ
0 шмастримув 20240 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лйсогосподарського|(лісомисливського) |підприємства|або0предетанника
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щоло необхідності
здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшеннясанітарного стану псів
за|результатами|огляду зрнітарного стану,|лісової.|,ділянки:
фррлашев|пог 6 0-салиі теорією фа

колишЯ УПежові

С ши де 202./ року



Додаток
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насалжень

Порно. локономє ЦИ дори вона РНза
Лісництво //, «орпатек ке. урочище
квартал Хо виділ Мо ділянка Хо плоша МО0текіарів

Таксаційна характеристика насалохення

Склад (ОЗ.Л2 |. вік 50 років, бонітет 2. середпій ліаметр 2.0 саптиметріть,
середня висога Р метрін. повного 064 тип ліюу СБ » рельсф)
аромк х експозиціяПе (улоб ". грунт | підріст

з підлісок
Лісопатологічна характеристика насилження

Вид пошкодження (насадження (лісова (пожежа, буревій. еніголам,
обледеніння. (відмирання (та|всихання 0одерев, 0цзахарашопість.0об'ї кійня
шкідниками хвої/листя, наявність гусені. масовий ліг метеликів, опадання
хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та у ознаки, не характерні для
нормального стану дерев)|| райо

Ступінь пошкодження, ураження:

Вид розподілу пошкоджених дере||ПСО

Обсяг ушколженої леревини на 1 гектарі (окомірно) 4, куб. метрів, У

тому числі сухостійної 20|куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових

пом оМониудло око. й 8
02 шлономоа- 202 рокуз

рипишна ми и оби Фч

02 шширлефу 2024 року

хень виявив:

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського|(лісомисливського) (підприємства (або|предетавника
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства шодо необхідності
здййсненя лісозахисних чи інших заходів з поліпшентя сапітарного стану псів
жо, рсданаоми одрлу 0(сцртрногозсну лісної даниЯумика2псоучуе. рвво:санітарно фодіса,
псемардк 0 Кави,уМоска мл

05 шалриє 5 2034 року



Долаток 2
ло Сапітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарногостану лісових пасалжень

др/
би б. 2 засто

ЧАвтономни Ресто тка Крит
- о ряПа фи ват си а/б зУа титана Збанатбо Кеійлемопохорисбни

Лісниціві анодадО урочище
квартал М 20 виділ Хе /.0. ділянка Хо площа 2,5,

Гаксаційна характеристика пасалження
тектарів

Склад(З), вік 55 років, бонітет 2. середній діаметр 3.) сантиметрів.
середня висота /7 метрівопо?25 тип лісу (2ДИЧ||00 о рольф
тиви - експозиція (СПУ трут ці пі аріст

х підлісок
Лісопатолої ічна характеристика насалжения

Вид пошкодження (насадження (лісова (пожежа. буревій. сто бам,
обледеніння, (відмирання (та (всихання (дерев. 0озахарашеність, 0ооб'їління

шкідниками хвої/листя, наявність гусені. масовий ліг метеликів, опалання
Ххвої/листя, відлущення кори ца стовбурах га інші ознаки, не характерні для

нормального стану дерев)

пад скоцової
Ступінь пошкодження, ураї

Вид розподілу пошкоджених дерев:

табі (окомірно) 7/20куб. метрів. уОбсяг ушкодженої деревини на 1 ес

тому числі Сухостійної 2 куб. метрів /
еожень виявивОзпакипогіршення стану лісових ну

фено МІВ

1 ажЙ
05 чмтопоюрад 2Й року

Висновок інженера відлілу (сектору) охорони і захисту лісу держамного
лісогосполарського|(лісомисливського)|підприємства|або|представника
державного спепіалізованого лісозахисного пілприсмства щоло нсобхіллості

йснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів
результатами|огляду

||ц
санітарного. стану||лікової|удірінки

тіламоюв лю оЄдуЕ о з СБте,
- о,

1202 рону

днини й

оду



Додаток 2

до Сапітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень.

сбмстль -

Лісництво 4 полориє

00
урочище й ми

квартал М» 2, виділ Хе 44

000
лілянка Мо тлота б,О0тектарів

Таксаційна характеристика насалження

Склад Е. вік 5 років, бонітет 4. середній ліаметр 26|саптиметрів.
середпя Висота 13 метрів, повнота0С - тип лісу саБап - рельєф.

яіроаюица з експозиція ЇПн. Ск (0б- грунт З дріст
лі м підлісок

Лісопатолог ічна характеристика насалжения
Вид пошкодження (пасалження (лісова опожежа. (буревій. осніто там

обледеніння. відмирання та (всихання дерев. захарашеністьооб'злания
шкідниками хвої/листя, наявність гусспі. масовий ліг метеликів. опалання
хвої/листя, відлущения кори на стовбурах таінші ознаки, не характерні для

нормального стану лерев),ро. 4

У
ю С дна Б Ня

ення, ураження: |олаюдеб.

джених дерев мНИми інн
- Обсяг ушкодженої деревини па | гектарі (окомірно) Я куб, метрів, У

тому числі сухостійної 26 куб. метрів
ЖЕО вияви

"Бойко 4. В
ц110Трочао УМ.

Ступінь пошко;

Вид розподілу пошк

Ознаки погіршення стану лісови,

спол лми05 шео 2090 рокснами 0 МО || МихислимЇВ
05 ммалогаюс, 200.1 року

Висновок (інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лієогосподарського|(лісомисливського)|підприємства|або|предетамико
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності
Здійснення лісозахисних чи інших заходівз поліпшення санітарного стану лісів

за|результатами|огляду||санітарного||стану.|лісувої||ділянки
фФащисо. 0

догареїе солі пу шо -байіькойої робка
шокашер АК ІОЗЬ 1 чаофшуькаці АХ

бо асо зарс 202.4 року



їз

Додаток 2

ло Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Мох
Хатонамна Республіка Крим, области

С

ці Зак ФА у акілький
С

аченувония кота лісів, постійного лісокористу па
ениктно Мадужманмі урочище ці й

квартал М» З. виділ М МО ліляшка Мо площа 29 тектирів

Таксаційна характеристика насадження
Склад 994 Туко вік 6» років. бонітет 1. середиій діаметр 3м. сантиметрів.
середня висота ЛА метрів, повнога 9.02, тип лісу|С00 002 рельєфер м м у - . і

жубамчем |, експозиція Ін уу 4193. грунт Сацуьком ОО 0. підрієт

ри - підлісок 7

Лісопатолої ічна характеристика пасалження
Вид пошкодження 0(пасалження (лісова пожежа. (буревій. (спичіілм.

обледеніння, (відмирання (та (всихання (дерев. 0озахарашсність. об" бити
шкідниками хвої/листя. наявність Гусені. масовий літ метеликів, опалання
одиетя, відлунотня кори ва стовбурах та іні ознаки. ну характерні ця
нормального стану дерев) 4 аура муз МийЗМ

ення, ураження: (| очамСтупінь пошко,

Вид розподілу пошкоджених дереві моземаюми

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 59|куб. мелрін. у

тому числі сухостійної 15|куб. метрів
Ознаки погіршення етапу лісових насрджвнь виявив:ко 1

мо ракча
мо 19 20Мроку |кока ю.) Укомацькнам

о 20 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу лержанного

ліеогосполарського|(лісомисливського)|підприємства0(або|предстанника
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства шодо необхідності
здійснення лісозахисних чи інших заходівз поліпшення санітарного стану лісі
За аулнатами.обладу|Санішрною0стану0лісової0дкрнкиу

маонужимжн мапубає шаріка сосуауівко узуда а сад ко
жан, мо М 1 м У

ішли а пріжникї

203 року



що Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появуознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

| р Кована

М Ху ЧомФА окиьк С

Лісництво,Науки коми.
- урочище 0 -

квартал МоЗ виділ М ділянка М плоша 5.1) гектарів
Таксаційна характеристика насадження

СкладоІЗ 946.вік уб років. бонітсїЇ. середній діаметр 1 сантиметрів.
середня висота 1, (метрів. повиота 90 типолісу|СУ51 0 00реїьефі
худа експозиція (іс бу 47 грунт Саружеосномх 2 шідрієткни-

м підлісок
Лісопатологічна характеристика насалження

Вид  пошкоджения насадження (лісова пожежа, буревій. спиолам,
обледеніння, відмирання (та (всихання 0длерев. (захаришеність. об ння
шкідниками хвої/листя, наявність гуссиї. масовий лії мотсликів. оц лини
хної/листя. відлущення кори на стовбурах та інші ознаки. не харакієри ія
нормального стану дерев) ( шадузмно а Фоук жна у

Ступінь пошкодження, ураження: Скодул

Вид розподілу пошкоджених дерев: ую омм
«Обсяг ушкодженої леревини на 1 гектарі (окомірно) 4100 куб, метрів

тому числі сухостійної 29| куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насалубть виявик:пк у 23 Молви

мор 20 3 року

кат щф В.) Мона
02020 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу держатного
лієогосподарського|(лісомисливського)|підприємства|або|представника
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності
злійснення лісозахисних чи інших заходівз поліншения санітарного стану псів
за|резульшиами|огляду,|санітарного

00
стану

00
лісової

00
дірінки

оасаумамна золає сербаунк зоромпазуа чо оско, кі м Хома

2031року



Додаток 2

до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
пропояву озпак погіршення санітарного стану лісових масалжень

ев Й.

дво Рочули КП акаЄТева влвика пі постійногозок
Лісниціво|Мад лисько урочище
квартал М» 35 7 виділ М ділянка Х» площа 3.2 (гектарів

йна характеристика насалжентяТаксапі

Склад ОЗ. вік БУ років. бопітет середній діаметр 20 сантиметрів.
середня висоті Зі метрів, повпота 225. тип лісу|Суб з рельєфі

мубиомм2експозиція ж19 групі серужьнОапілрієт
- підлісок

Лісопатологічна характеристика насалження

Вид пошкодження (насадження (лісова (пожежа. (буревій. спо сам

обледеніння, (відмирання та всихання 0(лерен.0захараїспість. обі єтня
шкідниками хвої/листя, наявність гусені. масовий ліг моголиків. опа хання

хвої/листя, відлущення кори па стовбурах ца інші оунаьн по дирактери ви
нормальногостану дерев) (Х алууче Макао. м

Ступінь пошколження, ураження: || Клеїмо

Вид розподілу пошколжених лереві мооданолечи

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 52|куб. метпрік, у

лому числі сухостійної (5 куб. метрів
Озпаки погіршення стан; сових насалжень виявив:ки 4 бо, диулето

995 020року
М зето

ко ої 20 мо року
Висновок інженера відлілу (сектору) охорони і захисту лісу лержанного

лієогосподарського|(лієомисливського)|підприємства|або|представника
державного спеціалізованого лісозахисного. підприємства шполо. необхілиості
здійсненнялісозахисних чиінших захолів з полігинення санітарного стану лісів
за|ррезульшитими|0огляд санітарного||стану||лісової

00
лбмнки

макумни колум «на косу ьдацанкоо дай а баби КО
Чжани Й з м ни

аз 28 20|року



Долаток 2
ло Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарногостану лісових насал:

2ббжинмг габеюега
етно Рестьбліка Кризи области

дибеио0

ра
оду РОПОУРА ма

Лісництвору урочище
квартал Ма | виділ Мо ділянка М 0 площа 29 арів

Таксаціїна характеристика насадження
Склад Й вік 27 років. бонітст середній діаметр (Є сантиметрів.
середня висота /17 метрів. повиота 2.2, тип лісу СЧО м рельєф
з/бачроой ох експозиція (7Х 070.0 трунтт шілріст

то підпісок
й

Лісопатологічна характеристика насалження

Вид пошкодження (насалження (лісова (пожежа. буревій. сні 'єтам.
обледеніння, відмирання (та всихання (дерев. озахарищеність. об'їлання
шкідниками хвоїлистя, наявність гусені. масовий літ метеликів. опалання
хвої/листя, відлушення кори на, стовбурах та інші ознаки. не характерні лля

нормального стапу лерев) Мого ний

Вид розподі у пошкоджених дерев: побачена
Обсяг ушкодженої деревини на | гектарі (окомірно) 410|куб. метрів. у

тому числі сухостійної /2| куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:РУ Р СС С:зтвнеера

об абсо 0 З0// року
пасебасед С ннЄ

20року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу держанного

лісогосподарського|(лісомисливського) 0|підприємства (або0предстника
державного спеціалізованого лісозахиспого підприємства щодо необхілиості

нення лісозахисних чи інших захолівз політшення санітарного стану псів
огляду.|санітарного|стану||лісової |0лілянки:а 7 гелеве оди ееазивени ГЕ

даний 200 року



Додаток 2

арних правилло Са!

ПОВІДОМЛЕННЯ
пропояву ознак погіршення санітарного стану лісових пасалженьти абетета

Лієництво иаданко урочище рквартал Ме/ виділ МБ /О ділянка М площа«2 | гектарів
Таксаційна характеристика насалження

Склад Моднедв вік єд років, бонітет 7", середній діаметр ЙЙО сантиметрів.
середня висота /9 метрів. повиота 22. тип лісу Фа б/Я -телеф
яонмй. експозиція «фоби и. трупт будноссіьї - підріст

х підлісок
Лісопатолої ічна характеристиканасадження

Вид пошкодження (насадження (лісова (пожежа. буревій. сніголам
обледеніння. відмирання (га (всихання (дерев. захаращеністі»|об'їлання
шкідниками хваї/листя. наявність гусені. масовий літ метеликів. опалання
хвої/листя. відлущення кори на стовбурах та інші ознаки. пе характері пля

нормального стану дерев) ку звестиЕГО
Ступінь пошколження. ураження: ране акт

рев0вет еебуєаєоВил розполілу пошкоджених

Обсяг ушкодженої деревини на | гектарі (окомірно) (76 куб. метрів. у

тому числі сухостійної 4/0 0
куб, метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
рено пеиучєто |да бебаеє ве
72 ааевттелод ДИ року /0
тити со Тува пссудноВ ОВ

Ж оадрие  20/ року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу лержавного

лієогосподарського|(лісомисливського)|підприємства (або|представника
державного спеціалізованого лісозахиспого підприємства щоло необміпиисті
здійснення лісозахисних чи інших захолів з поліпшення санітарного стану псів
за|результатами||огляду

оо
санітарного чну лісової|доунки:7, 22 даИРИНА0мерджадує0 би спосо бу

Литво ПРАЦЯЙ ,

, р она снокя пі
радо. |30/ року



Додаток 2

до Сапітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

РА єна сенат
ДРУти гбрюжажЄ

Лісництво, титетнссо урочище М - -

квартал М 50 виділ МО ділянка Хо площа, 0 0опекторів

Таксаціййна характеристика насалження
Склад ий вік ЙУГроків. бонітет /. середній діаметр МО сантиметрів.
середня висота|| метрів, повнота обіти лісу Єбро|| - рельєфі

его їх експозиція Сх /53 3 ТрУнТ сдбутеєвиоби таріст
- піллієок

Лісопатологічна характеристика насалжения

Вид пошкодження (насалження (лісова (пожежа, буревій. (сніготам.
обледеніння, відмирання (та (всихання ддерев. цзахарашісність. об'їшня
шкідниками хвоїлистя. наявність гусені. масовий літ метеликів. опалання
хвой/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки. не характери для

нормального стану дерев) «бебкеге каже
Ступінь пошколжеття, ураження човни

й п1 розподілу пошкоджених дереві00бує еєтеєто?

Обсяг ушколженої леревини на 1 гектарі (окомірно) /22/|куб метрів.
тому числі сухостійної 2/7|кубо метрів

)

Озпаки погіршення стапу лісових пасаджень виявив:

шиои денного 0ет4
ра МОЙОСНО ЗИ|рокур |

звевсой  ЛНИО венауваосї БІ
Фо рек 20«/ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу лержанного
лієогосподарського|(лісомисливського) 0|підприємства або|предстовлика
державного спеціалізованого лісозахиєного підприємства щодо пеобхілності
здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану псів
за|результатами|огляду||санітарного||стану 00лісової осолілюнки:рев дора у боб РРО биасао4 жидвниЗМ року



Долаток 2

доСанітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насалжень

Верварися ебапюєта
ри-Птаеге У3ЛМР- |

Лієништво бностро урочище иквартал Хе Є виділ МО ділянка Ме плоша

22
0(гектирів

Таксаційна характеристика насалження
Склад Фр ря вік оби років, бонітет // . середній діаметр м сантиметрів.
середня висота /є". метрів. повнота 462. лип лісу САбРЯ рельсфува ох експозиція Ти 07 05 Іруні еферуднаосудаю| ІЙАРіСТ

г мідлісок | 2
Лісопатологічна характеристика насалження

Вид пошкодження (насадження (лісова пожежа, буревій. сиітолам.
обледеніння, відмирання та (всихання 0цдерев. захарашеність. цоб'їлання
шкідниками хвої/листя, наявність гуссиї. масовий літ метеликів. опадання
хвої/листя. відлушення кори на стовбурах та інші ознаки. пе характері лля
нормального сталу дерев) басЧНО. РЕ

Ступінь пошкодження, ураження: «ла дає

Вид розподілу пошкоджених дереві || мереидуесеная

Обеж ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) МИ куб. метрі, у

тому числі сухостійної /57 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових пасалжень виявиг:УЛ РР о ен- ес 20//рокупин абесначивлсо Є

ФО роти 2040 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу лержанного

лісогосподарського|(лісомисливського) (підприємства (або|представники
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства шщоло необхі пості
здійснення лісозахисних чи інших заходівз політшшення санітарного стану псів
за|результатами|огя чат не сіану|лісоної

00
ліочикизииня о тодбаєує бо сасаідвабсс збеужив ПОН10 Ми Женжубсом сублн б Й

2040 року



це Санітарних прання п лісах України

повомлРНня
ро люну озняк поірнинии санітарно рану йсеноу пасміжав

Сири боке, ЧОКГІЙ КРИ "

ісаиитно Срітолямсько кисло У вила 16 но 60
Такенийна хзпактористика паса жеттє

саоТО ЗЛЕ вк 86 2. боносі 000 сепелннй пом

сереляя висота ЧО м. пошотв 0,43оЗБ шо псрижа- акгошим Охеол. МОТО"
ру сречноюгазяса тирі піллісвк

о 200
тин лісу

сонат угічна характеристика.

Вид пошкодження насадження ци ежа, буреній, піголам. обледен ня, воМИРИНМЯ
неихання дерев, захарацтсністі» об'їлання шкідниками хвої листя, наяянисть гусениць. мастимї

ут метеликіт. опалання хваї/тисти, нізлунення кори то станбурах тя пит є
шля нормальцого стану лерсв) унааралан та жамья

Ступінь потоколж тя ура ження повлинаке слабко, серолию, сильне пнсобуідно

ня вечтолілу понтколжених пере побончокит гзупавийй кумниитй необх лне ми п
бою ушкояженої леревини (окомірної. м'тао20 гу тому числі сухостійної

Ознакипогурттення стану лісових насляжень пияти»

ітосала) тінню, прізви

й ЕЕ 7 аби

Висновок
охорони (1 аното су омержанного |лієогоєтодаро

слеомнсливськом о) шлирисмесна аби прелставника, лержайної о опета
сідприємства щодо необхіляаєті проведені

пери огляду санітарного се ,
лісової ллники

или -аоулбу. -унуано руб Абунавог
ря МОГО ще мукаДОіічниціани, прізлим

пованого лісовахиючми
мя лієозажисних чи сантарно-оздоровчих захоліг

«що ЗИ року



Додаток 2

ло Санітарних правил!

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появуозпак погіршения санітарного станулісових насаджень

фаЧозро область) ,кольо.|ПРЗадедлкмнайменування в.гмісію, постійного лісокорі ув
урочище | кварало М 49|СмющаКО гектарів

Ттаксаційно характеристика насалження

ще ЗЯЛЕВИВк ЧА сокболіт 1
мстоіь повнота Сб. тип лісу, 3 діаметр М сантиметрів; середня висота

х рельєф Фаросюм і.зекспозиція
тідріст підікох огЗХрук Неон

Лісонатологічна характеристика насадження.
і

іЧИ Вид пошкодження насицження (лісова пожежа, буревій, сніголам,, облоденіння.р всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої листя, заявність
ні, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори ма стовбурах ла їни

яв хки. де характерні для кормального стану дерев). одомкералмия, па, вежама,

1 ілолиноко, слабко

1 вил розподілу пошколжених дерев - РЕАЛА «поодинокий, груповий, куртииний

"ЇЇ Обсні ушколженої деревини на | тектарі (окомірно) 6 (куб. метрів. у тому числі
фумостійної ЛЕ" куб метрів

авпи т ЖИ Фома
1Ї Ознаки поприюння стану лісових насаджень виявих

і
і та прози)посада! Жбіллс) баці

(12. Фребоке
олйибали та прізвишої

й дикучоладр, 10210 року

міаоскомай 2020 року

Ї

висновок інженера |(нідлішу1(ссктору) охорони «1 зіхноту сісу державного
«ргосполарського |(лісомислнисьсогої (підприємства або (прелстананка|лержавного

зМішкатізюваного лівочахнсного підприємства щодо необхідності здійснення лігозахнстих чи
б заходін з нодуитення сині лриого стану лісів за результатами оглялу салітариого стануі зно Фалло -кадрредує воковон
Уж ОЇДА - шо ЛУ

«повна «иійбали 13 прізвнищо

4 1. 20 року
її

(Ддаток 2 є редакції Постанови КМЛі 756 від 26.10.2016)

|



пенао
чо Санітарних правил з лісах Україн

ПОВІДОМЛЕННЯ
мя санітарного стану лісових насалжень

о Зіцрібие|ЧАХГІЇ пальм
«є

о ности тенет он

5 вило 9 площа ЙОшеннито  АьавиСько. оквартал

міка насадженняУаксанійна характерис"

за ТАБ (Я ЗЗР (4). пік 6,4 ро боніте

серелня висота, Ром. повнота 0,5

ху САБЛХ резьсфооторовкаьоооо окпочиція Сжах Зубка"

труп серефнослі дном тілріст

4. середній ліаметр 2920 см

тип
піллісок зт

стикаУкеетатологічна характери

ізнд пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій» сніїолау. об'еленіння, вімиремий 0

шенхання дерев. захараценість. об'єляння шкідниками хної листя. наявність тусопичи, виє
ії метеликів, опалання хвої'тистя, віллуттечня кори мо стовбурах тя нти оту нехаряктегні

для нормального стану дерев).«Ддлечраньа Ред. боками дермі

Сумінь пошкодження: ураження: поолиноке, слайке, середнє, сильнеінгобхідне тілкрес т

Вил розполі аоуколжених лерел: послинокий. треповий. куртинний (необхіяне пі крес тити

Обсяг ушколженої деревини (окомір. м'/та -
45 | гулому числі сукостійної | ЙО

аки погірліетрія стану лісолих насалжень виявив его
Е УК бю й

БМаа
(посала) Кпіднно) нишіали, прізвище)

25Дзастовода и реф
кіиіціали, прізвище)

«2» метесна 2044 року

Висновок

чнженсра (нідлілу (сектору) охорони ) залисту су державного зйеогосполарського

кочнеливського) підприємстна або представника державного спеціалізованого лсозаниєми

знлириємства щодо необхідності проведення лісозахиених чи санітарпо-оздоровчих заюот за

оглялу санітарного| стану лісової лілянкия:

Ина епучує  фоурюободуба -- абкаіларкой

фо іо ШО 0МИно) чініміалі

«05 1 МИ року

прізвитис)



Лотаток 2

до Санітарних правил в лісах України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану2укоОД ток -саоСо льлАС. щоС постійний лісокористувам

виділо 20 площа 4.О та

Таксанійна характеристика насалження

єлісництво | Делоланоо. суквартал|03|
склад КС304ДЕ вік Й2ре бомітет Кея
середня висота 23 м, повнота (,
липлісу СЗБИХ. - пси мекспозиція

трунт рерсутаЧимоца
0 - піаріст ТОЛЛЕ 45р. піплісок

середина ха бро
Лісопатологічна характеристика

середній діаметр. 30.

грельєф

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам. обледелійня, відмираннята
всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий
піт метеликів, опалання хвої/листя, ніллутення кори на стовбурах та інтиі озтаку. нехарактерні

ідля нормального стану дерен) | ізаечралняорна,

(Слунінь пошкодження, ураження: поодиноко, слабк. ереднє, сильне (необхідне пілкреслі

ил розполілу поніколжених лерев: поолинокий. груповий. куртинний (необхілие пілюпеслити)

6

Ознаки погіршення стану лісових пасалжень визриза
дека 3 ц ЛИ

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно). м'тта тому числі сухостійної |5
(посада) «підпис)

1 » дястопах 201 рокуФР са
ма - - МОГО иСмсаличий (помічних спідник) ініціали, прізвищо)

«1» 2АНам Оп 2024 рокуо Ащатопо р (4 року

Висновок
інженера (відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного (лісогосполарського

(ліеомисливського) підприємства або представника лержавного спеціалізованого лісозахненого
підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за.

результатами оглялу санітарного стану лісової лілянки:лаЕОР
ПАМ ОМ

посада)
«029» 0077

КУвіщіали, прізвище)



ло Санітарних прави? вонсах України

повідомлення
про появу ознак погірнтентя санінарного сто сконасалжень

(Правом ФАТИ ваножазасяни лісі поетійямто покори

тениттво. Бунааснио
| квартал | У звиліл

о
АЄ площа Б

Таксянійна хапактеристика насатження

скиаа ПО ЛАН ЯЦБ «ік 31
середня висота ГО повного С,58

типлсу СЗБЛХ 0 телькр0Фровеч-

бонітет 2 середній ліаметр 1 км.

зол Слона Зо"
грунт о боредінеставкм тілрієт 7 о о лілиок 7

патологічна характеристика.

на пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, спітолам. обледеніння, відмирантя г
зснхання дерев, захарашеність. об'їдання шкідниками хвої листя. наженість гуссинил. масовий

літ метеликіп. опалатня хвої/тистя. вітптугієння кори ма стовбурах та їнтиї однахи че"

для пай» стану дерев) -Ромаанеру ува то
Ступінь пошколжения. ураження: поолиноке, слабко, середні. сильне (необхідне лідери

у у

Р

депоний куртинний (необухітио п епеє тю"
вна розполілу пошкояжених лерех послиток

Обсяг ушкодженоїдеревини (окомірно), м'/та 25 гу люму числі сухосиійної|/О
Ознак погірувення стану пісомих насалжень виявиво7

як те а Бдня
22 г- б їбофо.-

«9 о» мстопо. 209 року

Висновок

диженера (відділу (сектору) охорони|0зллнсту лісу державного цпісогосиодарської

неомнслинського) підприємства або шрелетавника лержанного спошалізонаного лієозахиєного

нідириємства шодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарночоздоровчих захолів
результатами огину саніларного стану тісомої затих

ЗДилако мстреує гбжджеузно і руди боурравтю



ноточи тяма тону ванани ітивненнм санітарного стану лісових п

урні сно СОМИ але
ню Фопираменко «рів. М ї 29 мм 39

ол шк 39 во банної 10серепийсаметр 6
за ЧО мога 050

чо ОСЗБАЛ ж пішкио заклали Ома СУБ"
той середа часно. з

зид пошкодженняпах ження (лсола пожежі, буреши. спиолам. об
етонині птнку сти наяннисть

рт меноликию оралайня ма шистя обі
у лерені умарома оча векаокалних збшля нормального:

Ін речтнувлу пошкотжених лерепо попоннокиї глютавні. хуотинно інеобхілис ми каз

и м 35 мн
ітосала) ндоної бнітрали, прізнише

б 7 обу
м

Висновок

лоливського) пвлирисмеша а хо прелю паннино осружанної о оПенічлиєуаного носнамно мох

ємства щодо необхідності пров ния лієозахисних чи сані тарнозоздоровчих захотів м

шина гору - знані баАбу
- /

М їПАМ З а нутЛЯпрочан
МИ но



до Сан вно вотісих Укритни

ПОВІДОМЛЕННЯ
тро появу ознакпогірнення оп чарпого стану лієввих насалжень

Правом рИг п.рові
ненимтвю бітьцвисно квартал чо сни 240нлоа 40.

Гаксянійна характеристика та!

жи СЛАЛЕ 0000 вік ЗЙ0ро бонітет 4 середній ліаметр 27

00
см

серслижнисога (МИ мо повнога СУ

сажження

типлісу ОЗБАЛ. релф 0 чорно 0 хекотинція СходСХ З
труп Серефінарлчанля

о.
тітріст ТСЗЛЕ ЧОр. с спілтсок 7т патологічна характеристика.

на пошкодження насадження (лісова пожежа. буревій, спітолам. обледеніння, відмирання г»

ясихання дерсп. захорашеність, об'їданія шкідниками хвої'ямстя, наявність гусениць, масоний

чт мелеликіт. впаланя хлоб'тистя. вілтутення кори на стовбурах та зинтї синь нахамин пери

ля нормального стану лерев) «Лідинчераніия уча осокамя Я
Схупінь пошко! емия, ураження: поолиноке, слабко. серели. сильно (необхідне підкресли)

из розполілу попікалжених перен" побиилокий. грепотигї, куртинині еееобхілиє питкоес сити

а М гу тому числі сухостійної|757Обсяг ушкодженої леревини (окомірио)- м

Ознаки погіртення стату лісових пасалжени» петятиту

сттіибали. прізвише"(лідлис

2 боку

сот,1 317 Яреофто

«3» ластснога. 204 року

Висновок

йнтенсра 0віллілу (сектору охорони | захисту лись державного|іеогосподарського

«пеомиєливського) підприємства або предстанника держаного спепіаліюованого шеозахненогу

відприємства шолонеобхідності проволення лієозахнених чи санігарно-издароачих заходій мі

розульцтами оглялу санітарного стану лісової |
ділянки

ЧАЕС. - могриє адатдувноії Я
Жов ше Падло ЗСУ

«чо» шероно 201 року


