
Акт
лiсопатологiчного обстеження насаджень на доцiлънiстъ

призначенЕя в них заходiв з полiпшення санiтарного ста}Iу лiсiв, а саме
вибiркових санiтарних рубок

в насадженнях Перемишлянського ДЛГП,,Галсiлълiс"

07 жовтня 2aZ2 року м. Перемишляни

Нами, гrровiдним iнженером-лiсопатологом ВНДtIВЛГ ДСJIП
,,Ьвiвлiсозахист'О Олегом Масним, iнженером-лiсогrатологом ВНЛIВЛГ
ДСJГI,,ЬвiвлiсозахистО' Ярославом Осташуком, в присуrноотi директора
ПеремишrляЕсъкого ДJГП ,,Галсiльлiс" Михайла Пташника головного
лiсничого Перемишлянського ДЛГТI ,,Галсiльлiс" Романа Бойчишина, за

)rtластю лiсовоi охорони пiдприемства проведен0 лiсопатологiчне обстеження
лiсових насаджень на доцiльнiсть шроведення в них заходiв з полiгrшеннrl
санiтарного стану лiсiв, а ааме вибiркових санiтарних рубок.

Перед проведенням лiсошатологiчного обстеженнlI опрацьовано матерiали
лiсовпорядкуваннrl, матерiали iнвентаризацiТ осередкiв шкiдникiв та хвороб
лiсу, повiдомленшI шро шояву ознак погфшення санiтарного стану лiсових
насадженъ, перелiк заходiв з полiпшення санiтарног0 стану лiсiв.

Лiсопатологiчне обстеження проводилося рекопIOсцируваIIь}Iим методом
з уточЕенням меж дiлянок, в яких планусться проведеЕнrt вибiркових
санiтарних рубок, mJuIxoM проходження по периметру та по ходових лiнiях, з
метOю визначенЕя видового скJIаду хвороб, шкiдникiв та iнших патологiй
лiсових насадженъ, встановленнrI сryпенi пошкодження дерев, якi гliдлягаютъ
обов'язковому вирубуванню згiдно вимог <<Санiтарнцх правил в лiсах
УкраiЪи>.(далi - СIIJ[У)

Лiсопатологiчний журн€tJI додаеться, таксацiйна характеристика
насаджень взята iз матерiалiв лiсовпорядкуваЕня станом на 01 .0|.2012 рощу.

Всього лiсопатологiчне обстеження наQаджень на доцiльнiсть
призначеЕнlI в Ilиx заходiв з гrолiпшення санiтарного cTaь|rr, а саме вибiркових
санiтарних рубок проведено на загаlrънiй площt32об rа.

Квартал 20, видiл 26о площа 9r2 га.
Насадження пошкодя{ене гЕилевими хворобами Kopeнeвoi системи та

стовбурiв. На пошкодженlD( деревах наявнi дупла та плодовi тiла
дереворуйнiвних грибiв (справжнiй та несправжнiй трутовики, березова ryбка).

Сryпiнь шошкодження насадження слабка. Доцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 20, видiл 54о площа 0r7 га.
Насадження Еошкоджене гнилевими хворобами кореневоi системи та

стовбурiв. На пошкоджених деревах наявнi дуппа та плодовi тiла
дереворуйнiвних грибiв (справжнiй та несправжнiй трутовики, березова ryбка).

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Доцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 20о видiл 55, площа 0r7 га.
Насадження поцIкоджене гнилевими хворобами кореневоi системи та

стовбурiв. На пошкоджених деревах наявнi дупла та плодовi тiда
дереворуйнiвних грибiв (справжнiй та несправжнiй трутовчки, березова ryбка).



Ступiнъ пошкодження насадження слабка..Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 20, вндiл 5б, площа LoO га.
Насадження пOшкоджене гнилевими хворобами кореневоi системи та

стовбурiв. На цошкоджених деревах наявнi дуilла та плодовi тiла
дереворуйнiвнrдr грибiв (справжнiй, несправжнiй та осиковий трутOвики,
березова ryбка).

Сryuiнь пошкодження Еасадження слабка. {оцiлъно провести вибiркову
caнiTapHy рубку.

Квартал 23, видiл 11, площа 4о2, rа.
Насадження пошкоджене пIилевими хворобами кореневоТ системи та

стовбурiв. На пошкоджених деревах наявнi дупла та плодовi тiла
дереворуйнiвних грибiв (справжнiй та несправжнiй трутовцки).

Сryпiнь шошкодженrrя насадження слабка. ,Щоцiлъно шровести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 40, видiл 1о rrлоща 5r3 га.
Насадження пошкоджене гнилевими хворобами кореневоТ системи та

стовбурiв. На пошкоджених деревах наявнi дупла та плодовi тiла
дереворуЙнiвниrс грибiв (справжнiЙ, несправжнiй та осиковий труговики,
березова ryбка).

Сryпiнь цошкодження насадження слабка. Доцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 44, видiл 34о площа 1r3 га.
Насадження пOшкоджене компдексЕим осередком короiдiв (переважно

верхiвковиЙ короТд) та грибiв офiостомовоi грули. На пошкоджених деревах
хвоя блiдо-зелена або руда, кора вiдпадае. Пiд за-пипIками кори помiтнi маточнi
та личиЕковi ходи, шлпобнi камери стовбурних шкiдникiв (великий та маrrий
сосновий лryбоiди).

Також насаджеЕнrI пошкоджене гнилевими хворобами кореневоi системи
та стовбурiв. На пошкоджених деревах наявнi дупла та плодовi тiла
ДереворУЙнiвних грибiв (сгrравжнiй, несправжнiй та осиковий трутовики,
березова губка).

Ступiнь пошкоджеЕнrI насадження слабка..Щоцiлъно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 53о видiл 32, площа2r9 rа.
Насаджеrrня шошкоджене гнилевими хворобами кореневоi системи та

стовбУрiв. На пошкоджених деревах наявнi дупла та гrлодовi тiда
деревOруйнiвнкх грибiв (справжнiй та несправжнiй трутовики).

Ступiнъ пошкодження насадження слабка.'Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 53, видiл 33, площа2r3 rа.
Насадження пошкоджене гнилевими хворобами кореневоi системи та

стовбурiв. На пошкOджених деревах наявнi дшла та плодовi тiла
дереворуйнiвних грибiв (справжнiй та несправжнiй трутовики).

Стулiнь пошкодженнrI }{асаджеЕЕrI слабка Доцiльно провести вибiркову
санiтарну'рубку.



Квартал б2, видiл 5о плоrца 0r3 га.
НасаджеЕнjt IIошкоджене гнилgвими хворобами KopeнeBoi системи та

стовбурiв. На псшкоджених деревах наявнi дупла та плодовi тiла
дереворуйнiвних грибiв (справжнiй, несправжнiй та осиковий трутовики,
березова ryбка).

Сryпiнъ пOшкодження насадження слабка. ýоцiльно прOвести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал б2о видiл 6, площа 0о3 га.
Насадження пошкоджене гнилевими хворобами кореневоТ системи та

стовбурiв. На шошкоджених деревах наявнi дуЕла та плодовi тiла
дереворуйнiвних грибiв (справжнlй та несправжнiй трутовики).

Стугriнь uошкодженнr{ ЕаQадження слабка. rЩоцiльнo провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 62, видiл 7о площа 016 га.
Насаджецня пошкоджене гнилевими хворобами кореневоi системи та

стовбурiв. На пошкоджених деревах наявнi дупла та плодовi тiла
дереворуйнiвних грибiв (справжнiй та несправжнiй трутовики).

Ступiнь пошкодження насадження слабка. lоцiлъно провести вибiркову
oaHiTapHy рубку.

Квартал б2, видiл 8о площа 0r4 га.
Насадження пошкоджене гниIIевими хворобами кореневоТ системи та

стовбурiв. На шошIкоджених деревах наявнi дупла та гrлодовi тiла
деревOруйнiвних грибiв (справжнiй та несправжнiй трутовики).

Ступiнь пошкодження насадженця слабка. Щоцiлъно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 62rвпдiл 9о площа 1о3 га.
Насадження цошкоджене гЕилевими хворобами кореневоi системи та

стовбурiв. На пошкоджених деревах наявнi дупла та плодовi тiла
деревOруйнiвних грибiв (справжнiй та несправжЕiй трутовики),

Ступiнъ пошкодженIuI Еасадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал б2, видiл 10, площа 0r5 га.
Насадження пошкоджене гнилевими хворобами KopeнeBoi систешrи та

стовбУрiв. На пошкодженlD( деревах наявнi дупла та плодовi тiла
дереворуйнiвних грибiв (справжнiй та несправжнiй трутовики, березова ryбка).

Ступiнъ пошкодженюI насадження слабка. Щоцiльно tIровести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал б2о видiл 11, шлоща 0r8 га.
Насадження пOшкодхtене гнилевими хворобами KopeHeBoi сиýтеми та

стовбурiв. На пошкодженlD( деревах наявнi дугrла та гrлодовi тiла
дереворуйнiвних грибiв (справжнiй та несправжнiй трlтовики, березова ryбка).

Ступiнь шошкодженнrI насадх{ення слабка. Лоцiлъно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал б2, видiл 12, площа 0о8 га.
Насадження пошкоджеЕе комплексним 0середком короТдiв (переважно

верхiвковИЙ короiд) та грибiв офiостомовоi групи. На пошкоджеЕих деревах
хвоя блiдо-зелена аб0 руда, кора вiдпадас. Пiд залишками кори помiтнi маточнi



та JIичинковi ходи, шлюбнi камери стовбурних шкiдникiв (великиЙ та ма-гtиЙ

сосновий rryбоiди).
Також насадженнrI пошкоджене гнилевими хворобами кOреневоi системи

та стовбурiв. На пошкOджених деревах наявнi дуг{ла та плодовi тlла
дереворуЙнiвних грибiв (справжнiЙ, несправжнiй та осиковий трутовики,
березова ryбка).

Сryпiнь шошкодженнrI наGадженлrя слабка. Доцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Висновкн та пропозицii:

1. Всього лiсопатологiчне обстеження проведено ра площi 32,6 rа, лри
цьOму виявлено:

Гнилевi хвороби KopeHeBoi системи та стовбура (тр}"говики) - 2819 га
(слабка ступiнь пошкодження).

Комплексний осередок короiдiв та офiостомовi гриби - 3n7 гао (слабка
ступiнь пошкодження).

2. У вiдповiдностi до вимог п.ш.2,5, |2, |4, 16, |7 СПЛУ, з
ypaxyBaнE IM специфiки та стуленя пошкодженшI насаджеЕь, бiологii деревних
порiд, шкiдникiв та збудникiв хвороб лiсу з метою Еаведенш{ наJIежного
санiтарного стану, недошущеннrI розповсюдження хвороб та стовбурних
шкiдникiв, втрати технiчноi якостi деревини провести вибiрковi caHiTapHi рубки
на площi 32об rа.

З. CaHiTapHi
встановлених Санiтарними правилами в лiсах Украiни.

4. Вiдведення дерев в рубку провести за рахунок поваJIених,
сухостiйних, вiдмираючи та буреломних дерев.

5. На ocнoBi aKTiB огляду мiсць рубок забезпечити заходи з
вiднОвлення лiсiв вiдповiдно до f[равил вiдтворення лiсiв, затвердженIlD(
постановою КМУ вiд 01 .0З.20а7 р. Nч 30З.

6. Провести заходи щодо оздоровлення, запобiганшI зараженню або
пошкодженню сумiжних Еасаджень

Провiдний iнженер-лiсоrrатOлог

рубки провести у термiни вiдповiдно до вимог

олег МАСНИИВНДIВЛГ ДСj!ГI,,Львiвлiсозахист"

Iнженер-лiсопатолог
ВНДIВЛГ ДСJШ,,Лъвiвлiсозахист"

Щиректор Перемишлянського
ДJГП ,,Галсiльлiс"

головний лiсничий

рослав OCTAIIIYK

МИХаЙЛО ПТАIIIНИК

Перемишшянського ДJГП,,Галсiлълi Роман БоИt{ИшИн
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ýодаток 2
яо CaHiTapHиx правил

повIдомлЕнýя
ilро пOяву о3ý8к погiрш9ння санiтарuого стаýу лiсовнх насадlкец

Льпiвеький райоrr
{Автономна Респуtrчiка Крим, сбласть)

Перемишлянськg ДЛГП кГаясiльлiс>
{найменуваrrяя власника лiсiв, постiйвоrо лiсокорисryвача)

лiсництво Перемишлянське ýлгп r<галсiльлiý} урочище
видiл lф 26 дi:rяrrка Ns _ ýýоша g .8 гейарiв

кtsартаJI Nр ýсЭ

/g метрlв,

Таксацiйва характеристика lrасаджеЕня

BiK Jд poKia, бокiтет /, сер*лнiЁ дiаметр fc} сантиметрiв, ýередня висота

лiсошатологi.жа характýристика ЕасаджеЕшl

Вид ЕошкодженIш насаджýЕIIя (лiсова пожежа? буревiй, снiголап*, обледенiння,
вiдмирання та всихачтц д9!lеЕ, захарflценiстъ, об'iдаякя rпкiдниками хво7листя, наявнiсть
гусенi, масовий яiт рrетеликiв, опаданяя хвоУлистя. вiд;rуrценшI кори аа стовбурах та igmi
0знак}I, не xapaкTepнi длlя норм&JIъЕого стаЕу дерев)

2#"q. nt eLn"L,,p.-_r i
{посала)

23 a&ap",l-* ZU;ll_poKy

О суlэРt{ rz l о,r>,_(лtсниii ий (пом iчник лiсн ичого)

!3 eea,yl.t-p 20 /2 року__-.-.--.:l.+

Еr{/,Бdоuо..,.,

'---j<,€ 
фа"оо-а,

висновок iнженера вiддiлу (сеюору} охорOни i захисту лiсу державнсголiсогосгrодарського {лiсомксливського) ,цпр"u*"оа або *р"л*"uu*,"пu дер}кавi{огоспецiашiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахиснЕх чи
T:T--11.iiB з шолiпшеннясанiтарногояurу лiсiв за резуýьтата]\4н ог.ляду санiтарного стану

llненgp,futD лё,70/,оцъ
(посала)

{iнiцiалlt та rrрiзвище)

{iнiцiалн та прiзвиrце)

с7 lo 2а &а року



ffодаток 2
до CaHiTapHиx lrр&вил

повцомлЕннrt
про uояву азнак погiршsння санiтарногt) стану лiсових насаджеý

Львiвськнй райош
{Автономна Республiка Крим, ofuiacTb)

Перемишляяське ДЛГП <<Га.тсiльлiс>
{найменуванЕя власн}rка лiсiв, постiйного лiсокористувача)

лiсництво Переьтиш:rянське ýJгп кгаэrсiлъяiс} урочище
видiл !ф ýУ дiлянка}Ф-- пJIоща 8, F геЙарiв

Таксацiйна харакэеристика Еасаджен}rrl

2У^rЩ:+, ъiк€О poKiB, боя,iтет?В, середнiй дiаметр J*r caHTKMeTpiB,

квартаJI l& ёа

середня висота
i експозицiя

iэi'eo{"", . ПIДDlСТ

лiсопатологiчна характ€ристика ЕасадженЕrt

Вид поuIкOдженЕя Еасадх{еlil{я (лiсова ЕOже}са, буревiй, снiголам, обледенiння,
ё@црýщ{ та ýс}_тхання дýl}ев, захарятIlеЕiстъ, об'iдааня шкiдниками хво#листя, наявяiстьгусенi, масоввй лiт ьлетеяЙкiц опадаЕшI хво'r'lлястя, вiдrrущенЕrl ксри 

"u "rou6ypax 
та iяшiозýаки' не xapaкTýpHi длЯ Еор}.!алъЕОго стаýУ дерев}

'?а"4 , ,.t ' еt-еiSЪсч j
(посала}

l3 "er,"r,r, 20;}| року

t2cl2Pztar D/2_tffil
13 ee_orl дl.я 2О ! 2 ротч

l tl Ht €*ep*ai еоьа T-olgz
(посада)

07 to _' 20/jpoKy

Дй,Б;"r.п.r".п
(iнiшiапи та прiзвище)

"Х{ { Б<р*".uог
(iнiцiали та прiзвище)

висвовоrt iнженера вiry;Lцу (секторзJ 0хороЕи i захисry лiеу державноголiсогосшоДарськогО (лiсомисливоъкого) пйрru*."uu або Ередставцика державýогоспецiалiзованоrо лiсозахисного пiдпрlтсмства щодо необхiдностi здйсненrж лiсозахиснrгх чи
;;r;1;ж*:.:.rrооirr*енrrя 

санiтаркого стаJIу 
";"Ь.а р"=у,"u"ur*i;;"Й санiтарного станулiсовоiдiлян*, vqnlra1;flt,tu ýr,ýfly

tпiдгис}

,!. r 0 сrац,,**ъ
(lяtшrши та прiзвIлrле)



ýодаток 2
до Санiтарних ýраЕил

повrдомлЕння
ilро появу озаак погiршеýпя с8цiтарцого стапу лiсовпх IIа.ýадж€н

Львiвськшй район
{Авточомна Республiка KplrM, область)

Гlеремишляясъке ДЛГП кГаuсiльлiс>
(наймеrтуваввя власЕика лiсiв, постiйвого лiсокорисryвача)

Лiсниlцво Перемиш;rявськс ýЛГП <Галсiльдiý} урочнще квартал Jф ý8
видiл Nч J-э- дiляrrка Ns площа ф,.F гектарiв

Таксацiйна харак,герЕстика нас&джеfi }u[

сухостiйяо\ { куб, MeTpiB

Озншirя погiршення стаýу

?р а . ёrl | 'f,Jё{'ёf ?L€ ;
(посала)

!3 t?/lплlg 20 л?2 року

JIlсових насад}кеЕь виlIвив :

Л.Е.{tr;r*".-*,,
{iнiпiали та прiзвlлще)

';;drd 
фо...о.,о:

(iнiшiали та прiзвяrче)

СКЛаД ?Б2rеЦ siх2{ poкiв, бопiтет&, середнiй дiаметр /q caтTvllr'reTpiB, серýдня висота
ll MeTPiB, поВнота al , тr{п лiсу Сlrý , ре:ьеф ус,rzs|)з,тui, експозицiя
ýl, ý" , 'рукт й/э, ,Э,'еОd , пiдlэiст пiйсок л t Цlэl,t,t

Лiсопатодогiчrrа харiжтеристика ýасадження

Вид ilошlкоджеýня насаджепýя (лiсова пOжsжа, бlревiй, сяiголам, облсденiння,
вlдмирацня та всцдання_&gсв, захаращенiсть, об'тдаяня lгкiдниками хвот/листя> ýаявlriсть
ryceHi, масов*rй лiT метелrикiв" опаданяя хвоi7листя, вiдsqщеЕ}Iя кOри на стовбурах та iншi
Gзн&ки, Еý характýрЕ1 дjlrr ýopIт{aJ,IbýOго ýтаяу яерев}

Стутliнъ шошкоДжЁнtt I, Уtr}ажеНЕýI| . пос+уьrzrод в - -
(лоодlrноYе, слабке, сsрýдн€, слtльве)

Вид розподirrу пошкOджеýfiх дер€в:

обсш ушко,щжеЁоf деревини Еа 1

33 еrрпнх 20 12 року_'*+.7_-

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу д*ржавýого
лiсоrоспоДарськогО (лiсомислИвського) пiдприсляства або Ередставнике державнOго
спецiа:riзованого лiсозахисного riдяриемстЕа щодо необхiдностi здiйсненrш лiсозахисЕих чи
iвrпиХ заходiВ з полiпшенЕя ýаýiтарЕого cTaýy;TiciB за резуýьтатами огяяду caHi1тарнOr0 стану
ýlýOво1 дlлrtнкЕ: Ot*J Аьц

. ltc, а=Уtsеtr'lа:r: {)
(лоодивбкий- груповий, ц,рткнний)

гектарi (окомiряо) ,lB куб. MeTpiB, у тому числi

, 4UUаLgК
(iнiчiми та прiМнже)

0,,7 20 Jд року

ёf



/{одаток 2
до CaHiTapEиx правил

ПОВЦОМЛЕНЕЯ
про шояву сзцак поriрш€ýня сапiтарного стану лiсовнх насадýtен

Львiвськи* район
(Автономна Ресгryблiка Крим, областъ)

Перемишшяýське ДЛГП <Галсiльлiс})
{наймеrryъаrrня власяика лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Пере*rишлянсъкg ДЛГП <<ГалсiлълiсD урочище квартая ýЬ 2о
видiя Ns :7 дiляgка Jtlb плOща ý а гектарiв

Таксацiйна харакгерЕстика ЕасаджеЕшl

Внд розподiлу эошкодженцх дерев:

Обсяг ушlкодженоi деревяяя на 1

сухостiйноi б куб. MeTpiB

/') ,-? .t" .-
/'_,./. /ЭОсё?ё*ц z /

{iH iиiали та прiзвиrце)

-*{-€ €-ý,*"."{!{
{iнiuiалв та прiзвнще)

!З ppzlr',я 20 12 року

вионовок iнженера вiддiлу {сектору) охорони i захисту лiсу державýого
лiсогосподарського {яiсомисливського) пiдприемства або uредставника державIrого
спецiалiзовi}ного лiсозахисrrого пiдприемства щодо необхiдностi здiйснетжя пiсозахисt{их ч}l
iншкх заходiв з полiпшенвя саяiтарЕого стаýу лiсiв за резуJьтатаь{и огдяду саriтарноrо стану
лlсов01 дrJIrIЕкн:

Склад /&J$tэl_, BiK rr'a poKiB, бонiтет/*Л, серднiй дiаметр lэ> caHTиMeTpiB, середня висOта
Jл? MeTpiB] повнотаО_.ý_, тип .шiсу ЮЗГ,* , рельеф ?чвйеz.i, експозицiя

, ФyIiT np,, ,",ъuСf . , пiдрiст , ýtдлlСOк ФIцlе|е,L.

ЛiсопатологiтIа характсристика насадженЕя

Вид пошкодженýя насаджеt{ня (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
Ддми-lэаНЧ8_:а*дýццаrлня дерев. захаряrценiсть, об"цання шкiдя}Iка&{и хвоi7листя, наявнiсть
ryceнi, масовиЙ лiт метеликiв, 0падаrrня хвоiУлистя, вiдяуценЕrl кOрЕ на стовбурах та iнmi
ознаки, не характеряl дJrя IrормаJIьяsго стану дерýв)

ftсt е C}*,zi ор_ ое Zl
(пооflинокиfi, грl.повнй, куртинни*)

гектарi {окомiряо) l Р куб. MeTpiB! у тому числi

Ознаки погiршення cTfiIy .iriсових насаджень виявив:

9лл. u,?cbn"r-s 2rJ Lf

{uiдпис)

_01 t,q 20;fu| року

в

-? J. 0* а, _,*
(iнiцizurи та прiзвиrfrё)



ýодаток 2
до СанiтарЕих lIравил

IIовцомлýння
прt} появу ознак погiршепня сацiтарýого стаfiу лiсовýх насадfitен

Львiвсъкий район
(А.втономна Республiка Крим, область}

Перемиш:rянське ДЛГfi кГалсiльлiс>
(найменуваняя вл&ýниfiа лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

лiсшицтво Перемишлянсъке Длгп <галсirльлiс} урочище квартец Nэ 23
видiлj!Ь z, _дiтшнкаNэ площа { ! гектарiв

Таксацiйrlа xapaкTepllcTиKa насадження

Лiсотатодоri,пrа характеркстика ЕасадженшI

Вид rrошкодження Еасад}кенЕя {лiсова пожежа бlревiй, снiголам, обледенiння,
ВiДмир+нЕя зр Еqиё3,ццд_д9вýý, захаращенiсть, об''lдантrя шкiдкиками хвоi7дкстя, наявнiсть
ryoeHi" масовlrй лiт метешакiв, опада}trня хвоi'lлистя, вiдлуrценýя кори на стовбlрах та igrшi
ознаки, Е9 xspaкTepHi для норА,{аJтьýого стану дерев)

СтупiнЬ пOЕIкодженý;I, JфIýfisHMi "Фouln 
uur.' е ,

(поолиIYоке, слабке. середне, слtльне)

Вил розподiлу пошкоджен!lк деtr}ев: h Q. a Qt l u r- _. .l ý

обсяг УflIкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) r ? ку6. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ е куб. MeTpiB

Ознаки погiршекня стаЕу лiсових насадýlень виrIвив:

-/tэ.4 ._ ,е l ееrсlэ.*е сГ
{посада)

l! е€,алzlz-я 20 lД року.--_

. , #u="rРл('ЭП(лiсн t{ч ий (помiч ншr л iсничого)

/ý rрrэ-szlý Za :?;!ролсу__-**.-.*7--_*

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охороýи i захисrу _rricy державного
лiсогооподарськог0 (лiсомисливського) пiдприемства або fiредставника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемстЕа щодо необхiдностi здiйснення лiсозахиснIlгх Чи

.f ,,{ БJuч**-*
{iнiчiалв та прiзвuще)

{пiлпис)
i,r5- 2/*rc>"*n,

{iH iцiаля та rтрiзвнrяе)

___ý_,_20-Щроку



{одаток 2
до CaHiTapHEx правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про цояву озшак пOгiршепýя санiтарЕог() стану лiсовuх шаýаджеfi

Львiвсъкий район
{Автономна Республiка Кря;rr, область)

Г{еремишляýсъке ДJГП <<Гаясiльлiс*
(найменування власника лiсiв, лостiйного лiсокористувача)

пiдрiст filДЛlСОК a,r.q**e i*zqqа

Лiсоrrатологiчна характеристика ЕасаджснIIяI

Вцд IIошкодження Еасаджеýя;I (лiсова шожежа: буревiй, сlriголам, обледенiнrrя,
вutмирPнrrя та. всиха$нд дерев, захарап{еýiстъ, об''цанtlя шкiдникад{и хвоi7листя, наявътiстъ
rусенi, масовий giT метеrrикЬо опадаяня хвоi/листя, вiдrqпценшI кори на стовбурах та igrrri
озЕаки, Ее KapaкTeplli дзlя нормаlьного стану дерев)

CTpriHb пошкоджýЕня, уражеýýя "ааý*€е _

{поодtллtоке, слабке, середýе, сirчьне}

Вид розподiпу rrошкоджsЕIýt дерев: _ r?c€_yL{//a*€zc?
(поолиЙоки й, груповuй. куртинний}

обсяг ушкоджено? деревияи на 1 гектарi (oKoMipнo) sO куб. MeTpiB, у тому ч11слi
сlхостiйноi *с_ куб. MeTpiB

Озrlаки погiршення cтfi{y лiсових ýасад}кенъ виявив:

Of7 l'.^
/ ...{ ,/Jсэ4-1 ?ё".uf/Jы

@

-ё/. Б| %cio.".ul<
(iнiнiали та прiзвище}

?рf,} /?,еаr4.!.?ц zJ

2alQ_paKy

/')/(о 2G;7.t року

висновок iнженера вiддiлу (сектору) cxopo*}r i захисry лiсу державЕOго
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державногg|
спецiалiзованого лiсозахиского пiдприgмства щOдо необхiдтлостi здiйснення дiсозахисних чи
iншкх закодiв з полiпшення санiтарного стаЕу яiсiв за резуJIътатаI}[и оглцду санiтарногс стаЕу

€сJлеt /rzа,tэ
{л ic н lтч"ий ( пом iч н иd л ic mr чого)

Лiсництво Персмиш.тrянське ДJIГГI кГалсiльдiсD ж]счище
видiл JЧЬ / дiтrятrка ]& _ fiлоща 5 3 гектарiв

Таксадiйна характерЕстика }tасадженýя

Склад7lldо /Ро ,п"чвiк_/е MeTpIB, повнота
97poKiB, бовiтетЛ, середнiй дiаметр
D/6 , тцп xicy Ю"2rý ,

KBapTaJI Nэ l/Q

lý сажlяметрiв, серсднrI висота
Рельсф lop5-u,e7,1 i, експозицiя.-ri-]-.

{посаяа)

{пiдпис}

0 l t О. 20;fut року



Додаток 2
до Санiтарних правi{л

ПОВЦОМЛЕННЯ
шро цояву озЕак погiршенýя саýiтарнOго стану лiсових fiасаджен

Львiвtький район
{Автономяа Республiка Крим, область)

Перемишэжнське ДЛГП <<Га,теi.lтьлiс>
(найменувапвя власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво ГIеремишлянське ýЛГП <<Гацсiльлiс> урOчище
видiл Ns Jl дiпянка }е __ цýоща /,3 гектарiв

Таксацiйна характеристика Еасад}кеýЕя

KsapTaJI Ns ll 
_

2я саllтимýтрiв, середЕя виýота
РеlТЬ€ф la"пБtezzzci, еКСПОЗНЦiЯ

Скмах, _9 t#а.,й, r;iK q 6, poKiB, бонiтет/d' середкiй дiаметр
9# MeTptB, повIlот8Ф,_Z€, тиu лiсу Ёt{ý 

"
ПlДЛlСОК r/ar l/1Jц о

Лiсопатологi.*rа характеристика }Iасад}кенЕя

вид шошкоджен}uI насадження (лiсова пожежъ буревiй, снiголам, обдеденiнtlя,
вiдtvrиранНя та всрrхаяня дерез. зах&раrт{енiстъ, об'iдаrтrrя шкiдЕиками хвоi7листя, наявнiсть
ryceýi, масовий дiт метеrлшсiв, опаданrrя хвоi7яистя, вiдлущеннfi кори на стовбурах та iflmi
0зн&ки, не xapaкTeprll д.Еr{ ЕормаjIьного стаЕу дерсв)

Сцrпiнъ гrоrrкоддеЕня, }?ажеýнrI: _ et a:ff}e
(поодцноке, слабке, середн€, сильне)

ВидрозподlлУ пошкOДяtених ДереВ: п+эqj:".lи"-.ttt-z t5- .

(поодиЪокшй, груповий, куртиtrний}

Обсяг ушкýджеýоi деревинн на 1 гектарi {oKoMipHo) .g 1 куб. MeTpiB, у тOму п*лслi
сухостйвоi /l куб. MeTpiB

Озяаки rrогiршення стану rricoBкx насаджеýь виявив:

,р-,а Б.jо-*-.--,
(iuiчiали та прiзвище)

фl 2а;!ý_року

qurэр/rтtоF
iffil
о/ 20 2t раку

висновок iнженера вiддi.lгу (секгору) охорони i захисry лiсу деркавнOго
лiсогосrrодарського (лiсомислr*rвського} пiдrrрrrемства або представника державного
сгlецiаJriзоваЕого яiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахиснIтх чи

?д"a} . J.?t eczts ,pbl r"{

iнrrrих заходiв з полiпшsння сIчу лlсlв за резуJIьтата]lм огýяду санiтарного ýтану,{7

(гtосала)

.4/-,"ý: €*r* !ё1 zё" ёп. l/€

{iнiчiали та прiзвище)

87 * tP. 20.{gL року



ýодаток 2
до Санiтарних Еравил

ПОВЦОМЛЕННЯ
IIро появу ознак погiршеннff санiтарIlого стану лiсових ýасаджsн

Львiвський райоrr
{Автономна Реслублiка Крим, область)

Переьлишлянсъке ДЛГП <<Галсiльэriс>>

{найменуванвя власнt{ка .;-riciB, постirlного лiсокорлсryвача)

Лiспицтво ПоремишляЕсъке ДЛГfi кГалсiльлiс>> урочиlце KBapTaJlýs э з
видiл J& -rf дiлянка }ф площа J, ý гектарiв

Таксацi йяа характер истиrса насад}кенtllt

!6 саяти*rетрiв, середнr{ висота
gд мфtв] п8внота ф,6ý*, тшr лiсу -ф t rý 2

, пlдJttсок

Лiсопатологiчна характеристика насаджеýня

Вид пошlкоджеЕня насаджеЕЕя (лiсова по}кежъ буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмиранвя та всиха}*{rI дерев. захаращеýiстъ, об''lданяя шкiдника},{!l кво?/лиогя, наявнiстъ
ryceHi, масовий лiт метеликiв, ошадакпя хвоi7яистя, вiдлущеЕшt кори на стовбурах та iншi
озЕаки, Ее xapaкTepHi дэrя Еорма.ilы{ого стану дерев)

Ступiпь ЕOIпкоджеýня, урlýкеrrня: ео*ý}о
(поодиноке, с-tабке, сsредц€? сильне)

Вяд розподiяУ пошкоджених Д9реа: rlсэё*Рсzсtr.Gс:й -(поодиff окиШ груповий, куртиннкй}

обсяг УflжоДжеЕоi леревини rra 1 гектарi {oKoMipHo} ý4 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноi Р куб. MeTpiB

Ознаки псгiршеr*ня стану лiсових насаджень виявив:

(посала)

l€ cplrznl* 20.t:{рожу

фе"пе!{k/4о,ьtffil

9ё/?. l? r',оzzts gr- "i
J-...-..'_-._ .,,||)с:?Е:?::БэфFL_,

.ёсэrу--z",- с<"е>,tg
(пiдdСJ'

ft,ff,Бr;?аац,z/
(iшiчiа-тlи та прiзвище)

.,ё1 { €л*.r,... -"lg{
{iнiuiали та rрiзвнще)

,f* року

виеновок iнrkeнepa вiддiлу {сектору) охарони i захисry лiоу державного
лiсогосuодарського (лiсомисливського) rriдтrриемства або представника державнOго
сgецiшriзоваIIоrо дiсозахиеного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснеmля лiсозахисних тм

(посада) {{яifu6ас) iiнiиiали.а фЙdýBv tO 20;2{року



ýодаток 2

до Саяiтарннх ilравил

повlдомлЕння
IIро псяву t)зпак погiршýшня саýiтарýOгO стацу лiсOвIrх шасадfitеý

Львiвськяй район
{Автономна Ресшублiка Кри.м, об-аасть)

Перемишлянgькс ДЛГП кГалсiльлiс>>
(найменуваtжя власника лiсiв, постiйвого лiсокоркстувача)

Лiсництво ГIеремяrшляясъке ffЛГП <Галсiлълiс} уро!{ище KBapTaJI ЛЬ JЗ
видiл Ng */J дirrянкаNе uлоща i,3 гектарiв

Таксацiйна характерЕстика насадNtення

Скgадф#ffg1L. BiK gбlрокiв, бонtтат !/., середнiй дiаметр J# сантиметрiв" середня висOта
!а мефiв] нБваотао,{€, тип лiсу йt1-1ý,E

ЛiсошатолOгiчна xapaKTepLIýTHKa насаджеЕtýl

Вид пошкодженнr{ насад]кенш{ (лiсова пожежа} буревiй, снiголалл, обледенiння,
вiдмираняя та всихання дерев. захарап{еЕiсть, об'iдаgrrя шкiдникаL{и хвоi7"rистя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7.яистя, вiдл-ущеrrня кори яа стовбурах та iHmi
ознакн, Ее xapaкT€pкi для ЕOрмаJъЁоrо стаýу дсрев)

CTyriHb fi 0шкOдя(еýнlI, }rражеЕIUI : а,,.7rsйе
(поодиноке, слабке, сер€дцс, слrльне)

Вид розподilгу uошкоджених дерев: пфqц,r.Lrаоа., i

Обсяг ушкоджеýоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) ls куб. MeTpiB, у тOму чиалi
сухостiйноi g куб. MeTpiB

Ознаки погiрruення стаýу лiсових ЕасаджеЕь виявив:

(посада)

!€ српzr,rý 20 ЯZ року+__

ot? DpZrn.t i/)_
(лiсннчНй {поzul iчник пiсничого)

tllyeHep . t/ со ttатОло ё?-

tпосадаJ

Д r€ Б.r?ё"<4,r ulr
(iнiгtiали та прiзвище)

-4r ý %<t;!.ё€:/а{4.f 6.;
(Ыrпали та прiзвиr:rе)

?а/}. п{ оёёсf 9L2 tJ

Ё,L року

Висновок iнженера вiлцiлу (сектору) охорони i за"чисту лiсу державýоr0
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або fiредставника державногс
спецiа"тiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних tIи
iнших заходiв з полiпшеняя санiтарнOго стаЕу лiсiв за результатами огляду санiтарного стану
лiсовоТ дiлянки: по tЫlьиa ЬСР

8€ /Q, 2sз2.L року



Додаток 2
до CaHiTapHиx правил

IIОВIДОМЛЕНýЯ
про появу (}зýак поriршsння саЕiтарного стану лiсовпх насаджен

Львiвсъкнй район
(ABToHo,1aHa Республiка Крим, область)

Переплишлянське ffЛГП <Гацсiльлiср
(найменуваrrня вýасника лiсiв" постiйного лiсокористувача)

Лiсхrицтво Перемншляяське ffЛГП <Галсi-гьлiс} урочище кsартал Nч _6-_{
видiл ýs J- дiлянка Ns цлоща D,.Е гектарiв

Таксацiйна характеристика насаджеш{я

СтВтах6ýИz& ъiкJDрокiв, бонiтет Ц, у*у*о"iй дiаметр .zf . сантиметрiв, серсдня висота
Д_ мЙрiВ, IloýHoTa az6ý, тип лiсу П | ýtl{ _ , рельеф _rqeb\}arzti\ експозицiя

, fPYtIT Сr.,' an.ofl' , ПiДРiСТ ПiД-ЦiСОк {?,ruo.4." nul-,э,q,

Лiсотатологiчна характеристика ЕасадженнlI

Вид пошкодженIж Еасадженнl1 (лiсова ilожежц бlревiй, снiголам, обледенiння,
9iДtдирачня та вситання дерев} захаращеrriсть, об'iдання шкiдника"ми хво/шrстя, наявяiсть
ryСеяi, масовиЙ лiт мете.iглкiв, опадавня хвоi7rистя, вiдлущення кори на стовбурах та iHmi
озrlаIси, не xapaкTeprii шrя ýOрlvfsJIьýого ýтаЕу дерев)

Ступiнь ýOшкодження, ураженшI :

сухостiйноТ ,f куб, MeTplB

Ознаки погiршення стаЕу лiсових ЕаýаджеЕь в!{яв

1',r?a7,1*.p
(лоодltноке, слабке, середý€, сильне)

В"д розподiлу пошrкод}кеýнх дерез: -оQ?+lzеrз rcsr?
(поодffнокlfr, rруповий, к5rртиннпй)

Обсяг ушксджеЕоi лоревини Еа 1 гектарi (oKoMipнo) /r куб. MeTpiB, у тOму .плслi

,Р.а dnr;"....-.nц
(iнiчiали та прiзвlпас)

".d"ý|%чо*.."-.<*
(irriчiали та прiзвише)

2trп" al'еgcror-l i
пс}

2а!2_р*ку

Висновок iяженера, вiдiлу (ceKTopv) о}tороЕи i захисту лiсу держ&вного
лiсогоспоДарсъкогО (лiсомислИвського) пiдприсмства або Ередставника державного
спецiа"тiзоваЕого лiсозачисного rriдпри€fuIства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiоiв за резулътатами огляцу санiтарного стану
дlсовоl дlлrшки:

О€ фое*zа 2а ý2 polly

tllMeI€p - t, соц{lтол0 L
Б

0ё io 201J рOку



ýоджок 2

дс Санiтарýих пpaBIijI

IIОВЦОМЛЕНЕЯ
про появу озцак ilогiрш€ння санiтарного стану лiсоввх ýасаджён

Львiвський район
{Автономна Республiка Криirл, область)

Перемиrriляясъке ДJГП кГатсiльлiср
(найменуваrтня BлacH}rKa,,-liciB, лостйного лiсокористувача)

Лiсництво Перемишlлянське ДЛГП кГалсiльлiсi} урочище квартаJI Ns б 2
видiл N9 Я дiтшrпсаJ& пJIоща а,3 гектарiв

Таксацiйна xapaKTepL{cTEKa насаджешýI

Склад /е /jar: , BiK#pcKiB, боlriтет Й-, серел"iй лiаметр
/f MeTpiB, lIoBнOTa o,f " zиý лiсу ýý{В ,

2{) саатиметрiв, ýередяя висOта
рельсф 2, эlэ 7с.,еГ"tаl, експозиrliя_-fi_-_r__

,Фуъlт сф,',айоС, уэё,/ц >; пiлрiст

Лiсопатологi.*lа характерllýтика ЕасаджsЕня

Вид пошкоджеЕ}Iя насад}кення (лlсова пожежъ буревiй, сЕiголам, обледенiння,
вiдvирання та всихадцц дек:ý. захараIцеЕiстъ, об'Тдання шкiдниками хво#-шистя, наявнiсlъ
ryceнi, масовий лiт метеяlикiв, опаданrш хвоi7лgстя, вiдлущенЕя корЕ на стовбурах та iншi
trзЕаки, Ее xapaкTepнi рrя норil{аJIъЕого стану дерев)

, ПiДЛiСОк rlф..,*;е, $;l.yrrr?

Стуrriнь поilжодже}lня, урilкенýя: _ ,'rоГ.с
(поолсноке, слабке, середне, сt*чьне)

Вид розпод}ry поiлшtоджеýих дерев: rso q?zllzitc' }

обсяг ушкоджýýоi деревани на 1 гектарi {oKoMipнa) li куб, MeTpiB, у тому числi
сухосriйноТ ý куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану ;ricoBиx наса,щкень виявив:

эОl7- ,аrff{grlý _
4) .--J 

"-,l1 // - ёr>i e+.eztcl.c,
{iнiчiалн та прiзвище)

фб 2а ý2 рOку

€rJ п е///? Drэ
(л iснич"иrt'(помiчн Йк лiснrтчого)

JJ)Оý fuарс"уа 20"?11 року

*4{ { #ir.--.по. n,
(iнiцiали та прiзвшце)

висковок iкженера вiдlfury {сектору) охорони i захисry лiсу державного
лiсогоошодарського (лiсомисливського) пiдприемства або irредставника дер}кавного
спецiалiзованого лiсоза,чисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахиfi{Ех чи
iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану-цiсiв за р€зультатами огJI;Iду санiтарного стану
лiсовоlдiлянки: офti льэr п Ьф

{посала}

20 // року

.8 J Cr;o__,*nK
@



ýодаток 2

до CaHiTapHиx пpaвlтJt

ПОВIДОМЛЕННЯ
про пOяву озцак псгiршенця сацiтарнOго ýтацу лiсових flасадяtеý

Львiвський район
{Автономна Республiка Крr*я, область)

IТеремиш-пянське ДЛГП кГалсiльлiс>
(найменуванЕя взrасника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

лiсrlицтво Перемиuлтянсъке ýлггl кгалсiяьлiс)i урочище квартаJI N9. 62
видiлýq ? дirrявкаý ýлоща а€ гектарiв

Таксацйна характерЁстика Еаеадх{еЕt{я

СкмадfДьЦfuЫ, BiK/J#poKiB, бонiтет 7, середнiй дiаметр l# саЕтиметрiв, середня висота.---.:a_.i7-
"ар MeTplý, ilOвЕота 8:r g , релъеф

Лiсопатологiчrrа характеристика ýасаджеЕня

Вид пошIкGдження насадженrrя (лiсова шOжежq буре*iй, снiголам, обледенiння,
вiдмярання та вснха:rня дсрев, захаращенiсть, об'iдання шкiдllика\{и хвоi7шrстя, ýаявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опаданllя хвоi'lдистя, вiдqлщення кори на стов6lрах та iншi
озн€ки, Ее xap€жTepнi Jьчя ЕормаJIъýого стаЕу дерев)

эо/эЕlе7аi, еКСпОзицiя
:.-?.:-r_i-G

ПiД_ПiСОК r'tl z4u4о 5|rr-n, u---.-vi+_"-+.'{/r:i-

СТупiнъ ilошкодження, )ryажеЕня "lэесl 
pa,,pr€l<e

вил розподisry кошкоджених дерев.. Па q Fuаrеr "ti(поодltrокий, груповий, куртикний)

Обсяг ушкоджсноТ деревини на 1 геюарi {oKoMipнo} ,l У куб, MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ g куб. MeTpiB

Ознаrtи погiршення cTff{y лiсових иасаджеýъ B}tl{BиB:

?Da. ll,'Pzzlэr-l/i г) /,J ,n -,
1'.,/.l. /эtэ ) 2u uJ.} 4J

{посада) {iнiяiали та прiзваще}

{./ о ее,//,_{, 20 12 року

. а,r: %)**r"r-, *
(iнiчiачи та прiзвияrе)

об 20 "?2 року

Ви*новоК iнженера вiддi"Ч (сектору) охсрOЕи i захисту лiсу державЕоr0
лiсогосподЕ}ського (лiсомисливського) шiдприемства або представника державного
сгrецiалiзованого лiсозахисtлого пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахиснllх чи
iншlгх заходiв з полiпшення саяiтарного стану лiсiв за резулътата\Iи огляду санiтарного стану

l N ruqygp - лi са пQт0 ао zW!# t9, 20_gЦ року

{пiдгпtс}



ýодаток 2
до СаяiтарЕрж цравил

повIдомлýння
прtl ilояву ознак погiршенпя *анiтарного gтану лiсовях шасадfi(еý

Львiвсъкlлй район
(Автокомна Реслублiка Крвм, область)

Пере*rишляЕсък9 ДJII'П кГа,тсiдьлiс>
(найменуваlшя власника лiсiв, постiйного лiсокорлrстувача)

Лiсництво Перемишлянýькё Д]]ГП <Га-псЬяiс)) урочище квартаr JЧi: U.l
видiл Nч Р дiляrrка NЬ Iшоrца *, ч гектарlв

ТаксаItiйна харектеристЕка иасад}кеЕня

Скдад 10До, , BiK +ФpoKiB, бонiтет {.*р.лrriй дiавlетр
l? lяeтpiв, повЕота а б , тr{fl xicy Ostп{ý ,

,р сантимэlрlв? середня висOта
РеЛЬСф ? uрFа:еzzli, еКСПОЗИЦiЯ.:-7:-

, пiдлiсок fuсzgа э'уэаl<

Лiсопатологi.тна хар€жтеристика насадженш{

Вид пошкоДжеЕЕя насадження (лiсова шожежа} буревiй, снiголаu, обледеrаiптш,
вiдшtирання та всикання деоев. захараJIIеЕiсть, об'iдання шкiдниками хво/листя, наllвнiстъ
ryceHi, масовий лiт метеликiв, огrадаrгяя хвоi7ллrстя, вiдгг9тден}1ll кори на стовбурах та iнmi
озЕаки, Ее xapaкTeprli дтя ýормilлъýого стаЕу дерев)

Ступiнь ilOшкодженýя} э{рilкеtlflя: ёс2 8рфzfфё: е
(поод"

Вид розподiJrу пошкOдженIа( дерев", rlпq,42е.rсла,{с. r:i
(поодин"окrй, групов}rй. куртнrrшй)

обсяг ушкодженоi леревикн на i гектарi (oKoMipHo) /ý куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноi r куб. MeTpiB

Ознаки погiршенвя стану лiсових Еасаджень виlIвив:

zo,7 " а t'{lltl rbt а}
(цосада)

,/)О€ ff,лс,с,о1,! 20 12 року

ф).,/ ЛР1/?1 .t,/)(m)
р€ ZQ "t2 року

Висновок iяженера вiддi.iгз, (сектору} оЕорож{ i захисту лiсу державЕого
лiсогосподарськог0 (лiсомисливського) пiдкриемства або предстазника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдrриемства щодо необхiдяостi здiйскення дiсозахисЕих чи

лlсовOl дuUIнкя:

/r'l l ,t.g \ /а:.. ,/
uý:t4) -.Zi 15 ,/п'Ье..rо,ut-

(iнiчiалн та прiзвяще)

t У нерер -Jr gрпQто дQzW0ý Ю. . 20з![ року

(пiлгшс)

(iнiчiыlи та прiзвище)

rriлЪис)
I 5 0rха ul_!к@



,Щодаток 2
до Санiтарних пр&вил

IIОВIДОМЛШННЯ
шро пOяву озцак погiршенgя санiтарногtr стану лiсовллх насаджен

Львiвський район
(Автономна Республiка Крим, область}

Перемишлянське ýJIГП <Галсi.rьлiс>
(найменуваrrня BJIacHиKa з-riciB, постiйного лiсокористувача}

Лiсницrво Перемиш.тrянське ДJГП <<Галсiльлiс> уроtIище квартr}л Ж € 2
видiл ]е g дЬнкаJФ ппоща /,3 гектарiв

Таксацйна характерЕстика Еесадження

Лiсопатологi.*rа характеристика насадженнrI

Вид тrошкоджеЕня насадженЕl{ (лiсова пожежаr буревiй, снiгоJtаtu, обледенiння,
вiцмираяня та вgиханЕя дерер, захараIценiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi7.шлстяо наявнiсть
гусенi, ь*асовяй лiт метеликiв, опадання хвоТlлистя, вiдлУщеIfilя кOри на стовбурах та iHmi
ознаки, Ее xapaкTepнi для нормального етаIIу дерев)

Ступiнь ýошкодженrrя, ураження: fа,уf*еp
(поодиноке, слабке, сер€дЕе, си"шьне)

Вид розпОдiýу шOýЖоджених дФрев: arr+y-tl,t,.:'r..z t}
(поодйокий, груповий, ьryртянний)

обсяг уш]код}кеl{оi деревини на 1 гектарi {окойрно\ le куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ У куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стsну лiсових ЕасщжеЕъ виявив:

9/}в. o'?l'"'ll;,r>, r,) D.D /' .
/- //, lЭоu?t/L< uJ/

lpW
---=..7-.]--_l- tпосада)

(iнiшiа"пи та прiзвище)

,j/l{ %)*"-rour<,
(iнiцiали та прiзвяiче)

Висновок iHrKeнepa вiллiлу {сект*ру) охорOЕи i захисту лiсу державЕого
лiсогосгrодарського {лiсомисливського) гriдприемства або цредстазника державного
спецiшriзоваЕого лiсозахисногс пiдприемства щодо необхiдвостi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з полiпшення санiтарног0 ячýу лiсiв за результатами огляду санiтарного ýтаЕу
лiсовоI дiлянки: rto ti лý у Q /#Р

{пiдшс}

Q"* lQ 20 Jд року

J, J" 0 ча "*tк(lнlцlz}ли та прlзвищеУ



СК$аД,rk!Д!&!ь.вiк.;rз-рокiв,бонiтет{серацнiйдiаметрт-ъг-
/6 MeTpiB, ýOtsЕота ё,6 , "lýý яiсу , аж;-ý ,

fiолаток 2

до Санiтарн}гх правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про поflву ознак погiршенця санiтарног{) стану лiсовпх наýаджеý

Лъвiвськшй paйorr
{Автономва Республiка Кривr, область)

Перемипr".rяЕське ДЛГП <Га;тсi.ltъдiо>
{наfutенування вýасника яiсiв, пастiйного лiсокористувача)

Лiсшицтво Перемишлянське ДЛГП кГалсi,rълiс} урOчище квартаJI JЧЬ d'f,
видiл lф lg дiлянка}Ф плош{а D, З* гектарiв

Т*аксацiйна хараiсrерЕстика rrасадження

.r4 сантиметрiв, серсдня висота
релъсф з.оо€ý-lеу"zi, експозицiя

Лiсопатологiчrlа }Фрактерцстика насадженЕя

Вид пошкодження ЕасадженЕя (лiсова шожсжъ бlревiй, снiголам, обледенiнrrя,
рiJцлиранllя та всихаяrrя дерев, з.u.аращенiсть, об'iдаrгrrя шкiдниками хво#листя, наявнiсть
ryceHi, масовий лiт мстеликiв" опадання хвоi/лнстя, вiдлущеншr кори на стовбурах та iншi
озЕаки, Ее характерн1 для норма,тьного стаЕу дерев}

СтJтiяь Пошк{}дЖеr{Ея' J{p€l}Kellný; пt> Ччiё!,цох€ -
(поодиYоке, слабке, середне, сильне)

Вид розпОдirry поrпКОДЖеýlп( дерев: ffфчt***€/{ 4{ ;
(поолhнокий, груповий, куртинний)

ОбСЯГ УШКOДЖеЕоТ деревяни на 1 гектарi {oKoMipHo) t,s' куб. MeTpiB, у тому числi
оухостiйноi ? куб. метрЬ

Ознаки логфшення стаýу лiсових насаджень вияьивi

iy ме у ер - ti сю па,l-о l о t_ . (посада)

/| ý .#; u....-.u on
{iнiuiали та прiзвище)

l 0"rа LLlgK

?D,Q. ,r? rёеlz/рl-s or
{посала)

8_{_ {irес',-l 2012 року-_-:7--

L?aJ D р,,/; /7t е D
(лiснlfr иЙ (пом iчнЙ лiсничого)

-ý-{:ý fft "a*/J/',,
{iнiuiаrrи та прiзвище)

аý, 20;?А року

висновок iнясенера вiддi.rу (сектору.) 0хорони i захисry пiсу дерхйвного
яiсогосподарськOго (лiсомвсэiивськогФ пiдлриемства або представýика дер}кавIIого
спецiатiзованого лiсозахисного пiдприемgтва щодо необхiдностi здiйсriення лiсозаiисýIж чи
iнших заходiв з полirrшення санiтарного cTjlнy лiсiв за результатаh.{и огляду санiтарного стану
лrсово1 дlJIяýки:

(цiдпис)

0 Х tQ " 20 ,fЯ року

дср



ýодаток 2
до Савiтаряrсх правил

IIОВЦОМЛЕННЯ
про шояву ознак шогiршsппя саiliтарного стану лiсовях насаджsш

Львiвський район
(Автономна Ресry.блiка Крим. область}

Гlеремишляýсъке ДJrГП <<Галсiльдiс)i
{иайменуваняя власника лiсiв, постiЁrного лiсокорисryвача)

Лiсництво Перемвшлянсъке ffЛГГl кГалсi-lьлiс> }?оtlище KBapTaJI JЧЬ d'€
видiл ]tlg l/ дi_rrянкаýч

Таксацiйна хар&к.герЕgтика ЕасаджеЕня

СКЛМrgJфlаzорiк -rЗ-рокiв, бонiтет Л "rр*опiй 
дiаметр sа caHTgMeTpiB, середrш висOта

/ мsтрlв' повъота ёýL ' тип лiсУ rn l,г,Р , релъсф _ rgP5Z.e;a"+F, ексгrозицiя
,ФуElт.,Р,,п,?оi,, qt пiдрiст , шlдJllсOк z7t2эr'с.:;,lё' v _

Лiсопатологiчна характеристика насад}кення

Вид пошкоджеЕнll ЕасаJIяtеншl (лiсова пOжежq буревiй, снiголам, обледенirrня,
захаращенiсть, об'iдання irгкiд}Iиками квоilдистя, наявнiстъ

гусеяi, масоврй лiт,метеликiв, опадання хвоi7лиотя. вiд.rr)дцеЕЕя кори на стовбlрах та iHmi
озЕаки, не xapaкTepнi дJIя ЕормаJIъ}лOго ст-аЕу лерев)

обсяг }uкOдженоi дсревинш на 1 гектарi {окомiряо) ls
сухостiйноi Р куб. меrрiв

Ознаки погiршенвя ýтану лiсових Еасаджеrrъ виявив:

куб. MeTpiB, у тому .*лслi

f*l, rll?szаэоеý. г7
:--;-
lнш iали та прiзвице)(посала)

,er"d %)o..--uts "{
{iнiцiали та прiзвище)

р€ л
Uе 20lЁ року

висrrовок iнженера вiддiлу {сектору) 0хорOЕи i за.чисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або предстазника державного
спецiалiзоваt{ог0 лiсозахисного пiдприемства щодо кеобхiдностi здiйснення лiсозахисýих чи

lИILte$ ер -п| сопатоlоL
^Wаа lO 20 Л року

iнших заходiв з полiпшентrя санiтарЕого стаýу лiсiв за резуJ{ътатами огпяду санiтарного станулiсовоiдiлянки: 8о с,l lb па bCt'



Додаток 2

до CaHiTapнlтx ýравид

ПОВЦОМЛЕННЯ
ПРО пояýУ озцак погiршеrrня санiтарного стану лiсовшх шасадэIt8в

Львiвtький район
(Автономна Ресuублiка Кри,ч, область)

Перемишлянське ДЛГП <Галсiльлiс>
(наймеuуваннrl вдасника лiсiв, постiйною лiсокористувача)

Лiсництво Перемиrшлянсъке ДЛГГr кГацсiдьлiс} урOtIище квартал Nn 6:J
видiл Ns l2 дiэшнкаJ& пýоща а, & гектарlв

Таксацiйна характерЕстика насаджеЁfiя

середýя висOта
э ýксIIOзиц1я

ПtДJIlСОК l? t'е;z7а",д., 
"1

Лiсоrатологiчrrа хараюеристика насадженшI

ВиД пошкодженнrt насадження (лiсова rrожежа, бl.ревiй, снir,олам. обледенiння,
вiд}tщрqннs та_дqg{аýня деревэ захаращенiсть, об'iдашrя шкiдяикалtи хвоУ.rистя, aaвýicTb
ryceнi, масовиЙ лiт метеликiв, опадання хвоilлистя, вiдл}тдеЕня кOри яа стовбурах та iншi
озЕаки, не xapaкTepýI дJIя ЕOрмалъrrого стаЕу дерев)

Сqпiнь flошкOджеЕня, урilкенýя: *rsý}e
{поодиноке, слабке, середне" cHitbHe)

Вид розтlодirry пошкоджених дерев еs:сэ_*zаz{)а* е;
(

обсяг yrпкOджёIrоi деревинн на 1 гектарi (oKoMipHo) ц куб. MeTpiB, у тому .rисдi
сухостiйноi .! куб" MeTpiB

ознаки

,Еа ,У7.рret}.?ч JJ
(посала)

,аОС 1{е,эесоt,! 20 "J2 року z ,/
qcJ П ёэ/fr? оr? )йfu*

(лiсhi"rчЙй (помiчняк_лiсничого} " (пiдrrис)
*4l Б . 7/l,rrp"."o.._

(iHiuiaTи та прiзвище)

_ав* ff{э**ч-? 20ЯЕ року

висвовок iкженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосuодарського (лiсомисливського) пiдприемства аба представника державного
спецiаэliзованого лiсозахисного пiдприемства rцодо необхiдностi здiйсяенrrя лiсозахисýих чи

l'ttxleиe1:lt',cp_laTo|o2 % _{_ -7 UgаJ 2gач.t{к

Ф{t €сласr,?'
(iпiuiалн та прiзвпще)

0{ _ t8, _ 20 /J року


