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Верховинське | 11|55|27|27 27 27
Всього: 20|27|0|00|оо|оо|27|27

Опеньок осінній
Верховинське| 4|53Р4 4 Г з 4
Верховинське|20|27|39|39 39|39
Верховинське|20|48|2 2 2 2
Верховинське|26|м|15|15 15|15
Верховинське| 20|50|37|37 зт|37

Всього: 151|151|00|об|00|оо|154|151
Стовбурові гнилі

Верховинське| 26|40|1 1 10 10
Всього: 16|16Гоо|00|0|оо|10|10

Стовбурові шкідники (короїли)
Верховинське 26|37|4,5 45 45 45

Всього 45р45|ор|оо|оо|оо|45|45
Разомпо лісництву 233|233|оо|00|оо|оо|233|233

Рак ялиці
Бітлянське | І 00

Всього: оо|оо Рог|00|оо|00|оо|09
Опеньок осінній

Бітлянсько|23 рот ГалРча Гоо|ооРоо|оо рат|ат
Бітлянськс|18|2Р31|3.1 зл|ЗІ
Бітлянське|4|24|20|26|60|20 оо|об

Всього: 92|92|00|20|00|оо|72|72
Стовбурові гнилі

Бітлянське|30Р17|835|85 56 29Г29
Бітлянське|23|38 15|15 0 9
Бітлянське|2|22 08 08|08
Бітлянсько|23|39 15|15 0 0

Всього: 85|85 |38|86|0 о |з 37

Стовбурові шкідники (короїди)
Бітлянське | 8 | 9 | 1 Г14 Г І Г 14 Г та



Бітлянське|4Г16 60
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60

Бітлянське|4|29 39|39
Бітлянське|19|11 озР08
Бітлянське|4|24 15Р10
Бітлянське|15|26 37р57
Бітлянське|23|20|26 0 9 9

Всього: 26 00|оо|оо|278|278
Разом по лісництву 203 106|00|00|387|38,7

Ї

Всього: о 0 0 0 9 о
Опеньок осінній

|Прикарпатське| 22 | 36|54 29 25 25
Всього: 54 29|0 о 2515

урові гнилі
Прикарпатське! 22|40 05 05|05
Прикарпатське 7|7 36 24.|24
Прикарпатське! 7|66 13 о 0
Прикарпатської 6|6 об о 0
Прикарпатське) 8|15 1 1

Прикарпатське| 17|9 26 саР04
Прикарпатське| 17|14 з 0 0
Прикарпатське| 13|9 18 0 9
Прикарпатське, 4|24 17 0 0
Прикарпатське! 22|41 4 0 0
Прикарпатське! 34|23 25 05|05

Всього: о 215|0 0 48|48
Стовбурові шкідники (короїли)

(Прикарпатської 30|18 28|28
(Прикарпатське) 17|1 15|15
Прикарпатське! 23|9 4 4
Прикарпатське 18|19 15 15
Прикарпатське! 30|5 15 15
Прикарпатське! 30|14 2 2
Прикарпатське) 11|39 35|35
Прикарпатське! 17|22 25|25
Прикарпатське! 4|14 з оаа
Прикарпатське! 30|4|5 5 00Рою

Всього 50 50|02|оо 237|237
Разом по лісництву 104 295|00|оо|310|310

Лімнянське|12|19|З З 00 9
Лімнянське|18|5|37 31 00 9

Всього: 67 67|00|00|оо|ор
Опеньок осінній

Лімнянсько|14|25|30 30Р30
Лімнянсько|17|15|40 40Р40
Лімнянське|21|3|2 20|20



Лімнянське|25

Р
14| 27|27 27
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Лімнянське 2 10 4 4 4 00 0
Лімнянське|18|із|21|21 2 00 9
Лімнянське|40|2|2 2 2 09 о

Всього: 198|198|00|60|21|об|пл|7
і

Стовбурові гнилі

Всього: 0 0 о
Стовбурові шкідники (короїли),

Лімнянське|13 4|4 4 4 4
Лімнянське|21|16|12|12 т2Р12
Лімнянське 7 21 3 3 3

Лімнянське|26|18 З з з
Лімнянське|30|7 3 З З

Лімнянське|19|10 5 26 2
Лімнянське|40|7|2 2 2 00 0

Всього: гола раз о о|162|162
Разом по лісництву ззл|зз7|по| мл|21|об|279|279

Ракялиці
Надсянське|57|10|2 2 2 2
Надсянське|61|28|20|20 20|20
Надсянське|34|16 Р Році 00 ПА А
Надсянське|20|23|48|48 Род|35 ізР1з
Надсянське|57|17|ізріз Род Різ ооР00
Надсянське|20|46|190|16|00|10 00100
Надсянське|20|27|та ра Гор|14 00|09
Надсянське|57|21|20|20 Ці2 32
Надсянське|20|15 25 25
Надсянскке|20|І6 30 30
Надсянське|20|20 35
Надсянське|20|27 25
Надсянське|20|35 25
Надсянське|29|за|02|09 Рос|09 00

Всього 165|165|152| 81|00|00|236|236
Опеньок осінній

Надсянське|37Гіз|26|26 25Г25
Надсянське 33 3 20 2,0 00 13 0,7 07
Надсянське 33 32 1,1 11 11 11
Надсянське|13|48|18|18 18 00|09
Надсянське 13 45 3,1 31 за 0,0 00
Надсянське|14|37 43 433|аз
Надсянське|33|29|17|17 іл

ДО
17

Всього: 3Ї| 23|43|62|оо|00|104|тод
Стовбурові гинлі

Надсянськс|32 ДП 25|25 0 о
Надсянське 16 14 26 2,6 0 о
Надсянське 23 13 31 37 0 о
Надсянсько|56|31 171 17 9 0



Надсянське|57 з 3 о 0
Надсянське|16 28|28 0 0
Надсянське|ЗІ 26 26|26

Всього: 021 60 Гл189| 163|00 25|26
Стовбурові шкідники (короїди)

Надсянське|49 62Р02 92Р02
Надсянське|23 25|25 25|25
Надсянське|14 42 42 42
Надсянське|31 25 25|25
Надсянське|32 25 25|25
Надсянське|38 З 3 з
Надсянське|57 за 34|44
Надсянське|56 2 2 2
Надсянське|56 3.1 За 3Надсянське|56 50|50 00Р00

Всього: 117417 Га 00|244|244
азомполісництв; 36,5|365|601 00|610|610

Всього по підприємств;
8 тому числі:

ак ялиці
пеньокосінній
-товбурові гнилі
-товбурові шкідники

5Директор|||20 297|Петренко Б.С.ж
Виконав: головний лісничий Хомик М.Т.



Акт
лісопатологічного обстеження насаджень надоцільність призначення

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

території регіонального ландшафтного парку "Надсянський" .
10 грудня 2021 р. м. Турка

Нами,провідним інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП
«Львівлісозахист" Кучмою Ю.А. інженером-лісопатологомвідділу нагляду та
прогнозу ДСЛП «Львівлісозахист"|Височанським М.М. в присутності
головного лісничого Турківське ДЛГП "Галсільліс" Хомика М.., за участю
лісничого Надсянського лісництва Ільницького М.І. проведено обстеження
лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення
санітарного стану,а саме вибірковихсанітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження0проводилось шляхом0опрацювання
первинної|документації:|матеріалів|лісовпорядкування,|матеріалів
інвентаризації осередків шкідників та хвороб лісу, повідомлення про появу
ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, переліку заходів з
поліпшення санітарногостану 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 на0доцільність
призначенняв них заходівз поліпшення санітарного стану,а саме вибіркових
санітарнихрубок проведеноназагальній площі35,2 га.

Надсянське лісництво
Квартал 57, виділ 21, площа3,2 га
Насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом. Пошкоджені дерева

мають пошкоджену крону понад половиниїї довжини, та обідрану кору понад
7096 периметра стовбура, з нахилом спричиненим дією вітрів, понад 3090 від
вертикальноїосі, підірваною кореневою системою та поламаними стовбурами.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову
санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 15, площа2,5 га
Насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом. Пошкоджені дерева

мають пошкоджену крону понад половиниїї довжини,та обідрану кору понад
7090 периметра стовбура, з нахилом спричиненим дією вітрів, понад 3020 від

вертикальноїосі, підірваною кореневою системою та поламаними стовбурами.



2

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову
санітарнурубку.

Квартал 20, виділ 16, площа 3,0 га
Насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом. Пошкоджені дерева

мають пошкоджену крону понад половини її довжини,та обідрану кору понад
7095 периметра стовбура, з нахилом спричиненим дією вітрів, понад 3095 від
вертикальноїосі, підірваною кореневою системою та поламаними стовбурами.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову
санітарну рубку.

Квартал20, виділ 20, площа3,5 га
Насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом. Пошкоджені дерева

мають пошкоджену крону понад половини її довжини,та обідрану кору понад
70; периметра стовбура,з нахилом спричиненим дією вітрів, понад 3095 від
вертикальноїосі, підірваною кореневою системою та поламаними стовбурами.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову
сапітарнурубку.

Квартал 20, виділ 27, площа2,5 га
Насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом. Пошкоджені дерева

мають пошкоджену крону понад половиниїї довжини, та обідрану кору понад
709, периметра стовбура,з нахилом спричиненим дією вітрів, понад 3095 від

вертикальноїосі, підірваною кореневою системою та поламаними стовбурами.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову
санітарнурубку.

Квартал20, виділ 35; площа2,5 га
Насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом. Пошкоджені дерева

мають пошкоджену крону понад половиниїї довжини,та обідрану кору понад
709, периметра стовбура,з нахилом спричиненим дією вітрів, понад 3095 від
вертикальноїосі, підірваною кореневою системою та поламаними стовбурами.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову
санітарну рубку.

Квартал57, виділ 24, площа4,4 га
Насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом. Пошкоджені дерева

мають пошкоджену крону понад половиниїї довжини,та обідрану кору понад
70У; периметра стовбура, з нахилом спричиненим дією вітрів, понад 309) від
вертикальноїосі, підірваною кореневою системоюта поламаними стовбурами.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову
санітарну рубку.
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Квартал 56; виділ 13, плоша3.1 га
Насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом. Пошкоджені дерева

мають пошкоджену крону понад половини її довжини, та обідрану кору понад
7095 периметра стовбура, з нахилом спричиненим дією вітрів, понад 3095 від

вертикальноїосі, підірваною кореневою системою та поламаними стовбурами.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову
санітарнурубку.

Квартал 56, виділ 16, площа20 га
Насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом. Пошкоджені дерева

мають пошкоджену крону понад половиниїї довжини,та обідрану кору понад
7026 периметра стовбура, з нахилом спричиненим дією вітрів, понад 3090 від

вертикальноїосі, підірваною кореневою системоюта поламаними стовбурами.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову
санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 37, площа43 га
Насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом. Пошкоджені дерева

мають пошкоджену крону понад половиниїї довжини,та обідрану кору понад
7096 периметра стовбура, з нахилом спричиненим дією вітрів, понад 3095 від

вертикальноїосі, підірваною кореневою системою та поламаними стовбурами.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову
санітарнурубку.

Квартал 14, виділ 45, площа4,2 га
Насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом. Пошкоджені дерева

мають пошкоджену крону понад половини її довжини,та обідрану кору понад
7096 периметра стовбура, з нахилом спричиненим дією вітрів, понад 3095 від
вертикальноїосі, підірваною кореневою системою та поламаними стовбурами.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову
санітарнурубку.

Висновки та пропозиції
1.|Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі35,2 га при

цьому виявлено:

Вітровал, вітролом - 35,2 га
слабка ступінь пошкодження- 35,2га.

2.|З метою наведення належного санітарного стану, недопущення
розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості
деревини тазгідно вимог СПЛУ провести вибіркові санітарнірубки на площі
35,2 га.
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3.|Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог

встановлених Санітарними правиламив лісах України.
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 КМУвід 01.03.2007р. Хе 303.

6.|Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або

пошкодженню суміжних насаджень.

Провідний інженер-лісопатолог відділу
діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Кучма Ю.А.

Інженер-лісопатолог відділу . У

діагностики ДСЛІП "Львівлісозахист" "у/есо,|Височанський М.М.

Головний лісничий
Турківське ДЛГП "Галсільліс" же. Хомик МА.

Лісничий Надсянського лісництва / тльницький МА.



Додаток?
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Мов ачАвтономна Республіка Крим, область)

дух боьмо ФАз Гоколькос"
Тваймеінання власника лісів, постійного лісокориступача)

Лісництво Моб очмсьм урочище | зквартал Ме іч виділ М» 53 ділянка Ме
М площа 4.) гектарів

Таксаційна
зарактрнння насадження

Склад О1оЙАЄ |, вік )ч років, бонітотЇ, середній діаметр 29 сантиметрів,
середня висота 23 метрів, повнота бе тип лісу ||Сб з рельєф

оче|, експозиція му п трунт|Силініоба- ЧА з» підріст
підлісок

Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження (насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам,

обледеніння, відмирання ста всихання 1шдерев, захаращеність, об'їдання
шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання
хвої/листя, відлущення рина

на стовбурах та інші ознаки, не характерні для
нормального станудерев) С шилу зних Ла одуания СЦ

Ступінь пошкодження, ураження:|слебуєрВид розподілу пошкоджених дерев: мохономочо? У Р ипрадинокипруванняут7Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 29 куб. метрів. у
томучислі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

мо о, Мапи 0

«ал мали та прізвиис)

(23.50| 2011 року
-кондак У, Укемачудмм

«лісничий (помічник лісничого)

95.09 203 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісудержавного

шйсогосподарського|(лісомисливського) |підприємства (або|представника
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності
здійснення лісозахисних чи іншихзаходів з поліпшення санітарного стану лісів
за|результатами|огляду|санітарного|стану|лісової|діляні
маса мини дома, у С ення ко коридауськосо лаку 04 само ОВ

Укг шва
посала) тлідлисі (нйціали ха прізвище)

-95 бе 2091 року

інішіали та прізвище)
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Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

КС бськк
комина Республіка Крит, область

Поу бод ФМ|Гакокькоо?
Тваймеднання власника сів, постійного Лісокористувача

Лісництво МачеаноїмС урочище
квартал Мо. Їч виділ Ме ЧО ділянка Ме площа Ч.3. гектарів

Таксаційна характеристика насадження
Склад 99к вік років, бонітет 2, середній діаметр (20 сантиметрів,
середняявисо(18. метрів, повнота 9.5, тип лісу|Суду з рельєф
поса з» екопозиція б, -15" , грунт||Суомчю у підріст

"
х підлісок -

Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження (насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам,

обледеніння, відмирання та всихання (дерев, захарашеність. об'їлання
шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання
хвої/листя, відлущення кори на стовбурахта інші ознаки. не характерні для
нормального стану дерев) ма (ами «Суламками нийЗИСтупінь пошкодження, ураження:|сої,ТУ! УР 73-33 ппбблиноке, слабке, серелне,сильної

Вид розподілу пошкоджених дерев: мозеацанцР У Р впрупаникуриЗ
Обсяг ушкодженої деревини на І гектарі (окомірно) 42 куб. метрів, у

томучислі сухостійної 15 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:гкооак де 9, Манн

посада). підпис) я
ініціали та прізвише

94 00 ||20 3 року ,

комах МУ//Я, дЛ. Мн оіичий (помічник лісничого) боб інші та прізне)о00|2031року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захистулісу державного

лісогосподарського |(лісомисливського) (підприємства (або|представника
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхіляості
здійснення лісозахисних чи іншихзаходів з поліпшення санітарного стану лісів
за|результатами -Р санітарного|стану|лісової|ділянки
УРЕСССТОМУСИЖСЄЛОМОМИ пунучуденомоале асамо 500

кожи Є ш ХомХ о(посада) аіллио) ібнішали ха прізвицю)

-95.09 203 року



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

об Соком
«ватьномна Реслубліюа Кф

1
що Фоак ЧМО баданько

Тайасзунання важка пт постійного зіснориєтувняї

Лісництво|Небом | урочище | Ми
квартал Ме 5 виділ Ме 31 ділянка М» площа 5.2 гектарів

"Таксаційна характеристика насадження
Склад ЯмДе,вік бо років, бонітет 1,середній діаметр 20|сантиметрів,
середня висота 1 метрів, повнота 0.5,тий лісу 55400000, рельєф
м 4 |, експозиція мб Іо"|, грунт |мбубон С х підрістзма куль, підлісок ||| зу

собжтьї

Лісопатологічна характеристика насадження
Вил пошкодження (насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам,

обледеніння, відмирання ста всихання (дерев. захаращеність, об'їдання
шкідниками хвої/листя, наявність гуссні, масовий літ метеликів, опалання
хвої/листя, відлущення кори на стовбурах п інші ознаки, не характернідля
нормального стану лоров) (алумнйзюшаманио

Ступінь пошкодження, ураження: слабТУ ження, Урі Молноке спнбисропионо
Вид розподілу пошкоджених дерев: зимиАР йду ж дер ЕЕ нн
Обсяг ушкодженої деревини на І гектарі (окомірно) 54|куб. метрів. у

лому числі сухостійної 12 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:р Аню

посла) іти) «інішалитапраме,

1 10 2091 року
кональи / МУунацами

зленичий (помічник много
18 19 2031 року

Висновок інженеравідділу (сектору) охорони і захисту лісудержавного
лісогосподарського|(лісомисиивського) (підприємства або|представника
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щоло необхідності
здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного ставу лісів

інішівли ть прізвимо)

за|результатами|огляду|санітарного|стану|лісової
|ц

ділянки:
масу нини мо Меоку унм ОСусько го пре асамі бур
юнака Ак на енн Ми

«тосала) ілідлис) тімішіали та прізвищ
15 о 203 || року
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Додаток 4
до Санітарних правил

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ДЕРЕВ,
призначених для вибіркової санітарної рубкиИЙ«катом ос 72 ; збудучнувн0найменування власника лісі, постійного лісокористувача)

Лісництво (/башня С урочище
квартал Же 5780 виділД/ ділянка М площа 22 гектарів

суті тона СТОРє . тті еій| Її з
3 НЕРНЕ їй18| о ріе|БЕ НОВ 11 ніі і 3 831511 38і і 3

і чі 8 і ХІД НН

7 а 7; АТ мо

пи
ка 2 й

з |РхРО
1 | Ї

го шо Ї

2 и Ї їшо ро 3, | 52 є| Мо
З

| ле
г чо Ро 7ц зер РО 2

|

игГо- 12
с Геті 2

мо Їм
М Ї

мо| ж
23 12 і Яо 1тай: що. І

ф є

21 о

2 4 Дю
зд Р р чо ни



ч

п (ГО

Спупінь товішини стовбурів. "Ступінь товшини стовбурів.

ї каф сне ;іа з з РРЕІВЕРИН Ї

з фе
В і

ії 8 ї |Жча| й 8 в НОї і 3 Ві і 3 0 БіРОЗ ВІР ОНР ФРНя З 118 з б
чо Я - -

/ С

Ми
3. 7 г, 90

и и -
Всього пронумеровано дерев:|Сад ЧИ сабо зукількісїь словам)
Нумерацію і перелік провели:

бок. пола уп? 4 3 узма
;посада).

о
«ініціали та прізвише)

|

Мао пиА Да об 1 ДЕ 1. Мопаумцьцнх
сад) укл) оншанте різни

клю ПИ 5. У Укуамінимо
посада) жи) нішааюта прірви

ма ФС А им
каосала) ойши) (інішівлита прізвишої

20|року
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Додаток 4
до Санітарних правил

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ДЕРЕВ,

рудних для вибіркової санітарної рубки
да.

"Автономна Респ) Кри бласть!
Мпоо,Лісництво

(Й
дразтация урочище

УМО0виділ 9/0 ділянка Ме площа 32 тектарівквартал Ме

Ступінь товицини стовбурівТрачи Ми
ії | ВЕ Бі:

ро РФ МРС ІРР
(в ра|рн р 48 же зе 7 - Ї

У

22 еб Те 1



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
пропоявуознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Ма»очна Респубтка Криобласт
Туди воно СУМОЮ гавицькоС

найменування власника сів, Постійного лісокористувачаї

Лісництво|Маббноио урочище
квартал Ме 19|80

виділ Мо 15 ділянка М» || |||80 площа 3.5 гектарів
Таксаційна характеристика насадження

Склад Зй, вік зо років, бонітет 1,середній діаметр 3С сантиметрів,
середня висота 10 метрів, повнота 0.5, тип лісу||(5590| рельєф

Хючим , експозиція|Хо 19" Трунт|См кци Сеоми з» підрістче моль Й, підлісок
Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження (насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам,
обледеніння, відмирання та всихання (дерев, захарашщеність, об'їдання

опадання
я

шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликі
хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні
нормального стану дерев)МОансі

Ступінь пошкодження, ураження: смлок спасе еросєт
10узобиуєноммв юзподілу пошкоджених дерев:ча Р У тер

гпоблянокий, труповий;куреяания -
Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) (22|куб. метрі

тому числі Сухостійної 25|куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

м см МУ Мам чдац
4 (міллис) іінішали та прізвище)

135 08| | 2031 року

0 Коничаю Й ОХ Укамимуачикх
нич (мічняк лісничого) кій ніша а пріо

10 а8 2031року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного

лісогосподарського|(лісомисливського) (підприємства цабо|представника
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхілності
здійснення лісозахисних чи іншихзаходів з поліпшення санітарногостанулісів
За хфібультотами | огаму| санітарного|стану0лісової|ділян
насоя нс аотучо мурОДНКидомко босьяхпоучучнаннумооасомОО

Ук м цус члідлис) нішаля та прізвище

10 092094 року

оч
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латок 4

до Санітарних правил
ПУМЕРАЦІЙНАВІДОМІСТЬ ДЕРЕВ,

призначених для вибіркової санітарної рубки
віегека. до,веДИальнінайменування власника ів постілиото лісокористу ваної

Лієництво - Яорсиєаюо урочище
РУ виділ Моб. ділянка М 7 площа 23.6) тектарінквартал Хо

"Сун тони стовбурі бунти това стонбурів
аитиметрів замииера



ступні тевини стовбурів. | Ступінь товілини стовбурів.

І ЕНз з |
| за В

| з
і 3 з З 5

8 3 1 ІЕЕ |
-

ІВсього пронумеровано дереві | СомбСО
скльйет

Нумерацію і перелік провели:ин
Чжоу Пе мих

ініцілим та прищКМ мм
конюлмо о з. У. Укомлачимио

м ро Ман
20 | року



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

ков. ма
чатономна Рубла крик облеєну

Пул Йон ЗЛОМ
о Гадальнох

Тнайенування власних пісі постійного леокористувачаї З

Лісництво|Насобмбомо урочище -квартал Ме 22 виділ Ме0 ділянка М»
|||8плоша 2 9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження
Склад 53294, вік 24 років, бонітет Її середній діаметр ДО. сантиметрів,
середня висота 19 метрів, повнота 95, тип лісу||Сі рельєф
Мусуиу |, експозиція (кру -19",грунт сауаослсацо|. підріст

ЗАМ АЗа ЗМ у підлісок
Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам,
обледеніння, відмирання ста всихання (дерев, захарашщеність, об'їдання
шкідниками хної/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання
хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для
нормального стану дерев) япутеммав кулачкаЗах,

Ступінь пошкодження, ураження: ||слобиооонЕПВОАЕЛЕРЕНЄТЕТ

Вид розподілу пошкоджених дерев:||модинодьхрозолиу й ни »г
Обсяг ушкодженої деревини на І гектарі (окомірно) 54|куб. метрів. у

тому числі Сухостійної (7|куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

дао с - ВО, акамар
ри іа авіа талони)(395 2021 року
колам | УКомам

аж омчник ничогої або ішла прі
30 | о 203 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського |(лісомисливського) |підприємства (або|представника
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності
здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного станулісів
пи судинами. оглялу санітарного|стану|лісової||ділянки:
Асжаназуоанаь зувукмасо лох ра ЖУа 2

посада) ілідлисі ібнішіали та прізвище)

лео
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Долаток 3
ло Санітарних правил

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ДЕРЕВ,
призначених для вибіркової санітарної рубки

С Дод вааоа о посо саке РуЧМалетльм ЙО 00айннувення власника лісі пестйого леонориоїу мої

Лісництво СОС урочище
Мквартал М 20 виділ М у ||| Лілянка М 1 оплоща отектарін

бу томи побу "булі тони етовбурів
анти
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путипенОТ Сун. нини см

Порода

є

ї і

-щі Ї 0 | роВсього пронумеронано дерев: або 0 моз окількість слоами
Нумерацію і перелік провели

Гаковам цчуРР шовапр
Хино аа бука Ка руацумох

кача 1». У Укурочумю

оо Манн
20|року



Додаток?
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
пропояву ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

М 110 мив
ТАжлономна Республіка Криму область)

| Пдудкбм0ФАО Гакслькой
Тнайменувантя власника сіс' постійного пиоокористувачиї

Лісництво || Мособнкомо
Ми урочище

жвартал Ме 29"| виділ Мо ділянка площа (3.9 гектарів
Таксаційна характеристика насадження

Склад |За | вік 54 років, бонітет 1 , середній діаметр 323 сантиметрів,
середня висота 15 метрів, повнота 00, тип лісу|(559) рельєф
Хукочаю » експозиція мо трунт садукьосм лом підрістачЙ, підлісок

Лісопатологічна характеристика насадження.
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам,

обледеніння, відмирання та всихання (дерев, захарашеність, об'ї
шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання
хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для
нормального стану дерев) (ранами мо алуаия со

Ступінь пошкодження, ураження: ||слабо
(7 пболиноке, слабке, середнє, сильно)

Вид розподілу пошкоджених дерев:|м? лим, риЗк прпевиикрани
Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 52|куб. метрів.

тому числі сухостійної 29 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насалжень вияви:

- Как М ту Манна
поса шал та про)5окома 1 мо Маналіси (ічних існичог) німи апрно)

(30 94 2031 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного

лісогосподарського|(лісомисливського) |щпідприємства (або|представника
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства поло необхідності
здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів
за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:мАому хмКорми коососдочьмо? зр асоі Куб7 УУн а р У Хм

(посада) каішло) мішіали та порі
хо о 2034 року



Додаток 4

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ДЕРЕВ,
мих для вибіркової санітарної

до Санітарних правил

тАитаноча ресудоррвгеке
«иайманування власника ість постійного зеокорик или

Ліснинтю
квартал Мо

присакевиділ 2 ділянка Мо площа 12|гектарів

суті понинисонбри | актимара

реа
Пороми

він Мирнаковий

помер)

ЗЕк

м
є



Єтупінк Тотлини стовбурів.

7 З | і
і

чен ра- 1 р но
-

|

Пи -й
і

А в 1 з

- р рр2 і| МФРРВсього пронумеровано дерев: збУКамчх ад«кількість слава)
Нумерацію і перелік провели: 7Хек волмо

поса
Чи а Та о м

запро
ДА, Хвалити

коло 10. Хокчумову
ри ана тріка 3.0, Макао о

2
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Додаток?
ло Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появуознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Коб дом
Тиономн Гелубліа робл)Паквона5СЛ Гакснько!

Чмименування власника лісі» лостійного лісокористувана)

Лісництво | Нассвисько урочище
жвартал Ме 29 виділ Ме 31 ділянка М» 5 площа -2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження
Склад 39124... віка. років, бонітет й, середній діаметр 22 сантиметрів,
середня висота 7 .- метрів, повнота205, тип лісу Суді » рельєф

сьмюко» експозиція |- 12", грунт о сцбчнькумим , підрістІа, підліоок 7.
Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження (насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам,
облеленіння, відмирання та (всихання (дерев, захаращеність, (об'їдання
шкідниками хаоі/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опаданняхвой/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для
нормального стану дерев) (окуних пе (ау ни Ум«

Ступінь пошкодження, ураження: сму УР:7пюодиноке, слабкесередисильне8

Вид розподілу пошколжених дереві холумл риіболянокнтрупевиня Хуртияня п
Обсяг ушкодженої деревини ма. 1 гектар (окомірно) 5С куб, метрів, у

тому числі сухостійної 20 куб. метрів
Ознаки погіршення стану зісорихнасаджень виявив:

кол о
й Во Уаа 00

чоксал (інішалиапрізнше22 о 20 року
- ли й о М(оїсничий (помічник лісничого) піти) бмііаан та прізвитс)5 2010 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захистулісу державного
лісогосподарського|(лісомисливського) |щпідприємства (або|представника
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності
здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів
за|результатами||огляду

|ц
санітарного|стану|лісової|ділянки

маомуксниї понуйОце мобоЕМ ОСИКАОГО пзуабц а баіхо бе7 М УДАРХома УЧ ду 2 3) Уумао
(поса італ) ішвли па прізвноуо 2031 року



Додаток 4
до Санітарних правил

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ДЕРЕВ,
призначених д'уувибіркової санітарної рубкищо ночна РезКраб- міГПУ ЛЮ п МІСГУТиаійменуваи ух власника лісік. постійного лісокористувана) (0 М

Лісництво|//о Друдевмо урочище|20 ра
квартал М» 2) виділ М» «ГУ ділянка Мо / площа«29|гектарів

Т ХСтупить повшини стозбурій, б

з р дитино

га2 Ї

32
Декзер т36 йреє
за.
32
2Х

ек51
гу34 Го

Гах32
Феї
36

|

одапово.32за



"був позисобмитиме

(ЛТД32 | ЇТем. |2К|сн КО
Всього пронумеровано дерев:|См ( рми

«кількість слова

Нумерацію і перелік провели

Кот (2254 оо Мана
ДЬА й а прізнано

лис) Моніціли та прізаномх

шита правиняє



Додаток 2

до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появуознак погіршення санітарного станулісових насаджень

1 Коб ою
очна Республіка Крим. область)с 0 урочище 0000виділ 95|||ділянка Хо площа 2. тектарів

Таксаційна характеристика насадження
Склад 99Зм , вік 95 років, бонітет Ї , середній діаметр 15 сантиметрів,
середня висота Лі метрів, повнота 9.2

, тип лісу ||С 585 рельєф
муОненх з експозиція кор 1, грунтосодусу2-1, підріст

111111| упідлісок 3000Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насалження (лісова пожежа, буревій, оніголам,

обледеніння, відмирання ста всихання (дерев, захаращеність, (об'їдання
шкідниками хвої/листя, наявність гусені. масовий літ метеликів, опадання
хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для
нормального стану дерев) ех замало ца б озузни зм

Ступінь пошкодження, ураження: смола
-Утпоолиноке онеоно ерелиєсвоВид розподілу пошкоджених дерев!||коданочям 0о ваанокийтрупаннх куртиннния

Обсяг ушкодженої деревини на І гектарі (окомірно) 39|куб. метрів, у
томучислі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
з коник 0 «До, м карар Паші шалапро 905 2030 року

Коло 8 32. У Монако
чаісчичий (помічник лісничого) сис) (ніша ть прізвище)

шо 95 2051 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного

лісогосподарського|(лісомисливського) |підприємства (або|представника
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності
здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів
за|результатами|огляду|санітарного|стану||лісової|ділянки:
масзунана мол Є му МОН пообослд зум о 1 до РХанато да У, Хом 5.| хе

псада) ат) іііта орав)
95 2031 року9



Додаток 4
до Санітарних правил

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ДЕРЕВ,

призназених для вибіркової санітарної рубки

Автономна Респуб;

Чнайменування власника псів постійного лісокористувача)

Лісництво Ро ригеже урочище
квартал Мо виділ М» 26||ділянка М» площа тектарів

"Ступінь товошини стовбурівсотитаннисмо10 | анає ситнюстря М ;

38 |З Й зр з із |В і; ї 5 ІВ | в 4 з |Е4Я70314 9153 ВЕН
5 | З ЕН з|З кі



М

реа порола

оральний

номер

Супі ловинии стовбурівтиме
напівділові

(були ананни стомур|ніЗЕ, ЗЕ аРН" |виці я

М ,

бро ВіН

Нумерацію і перелік провели:
(кількість словаий).

кону | 3 У Хурма цьнал іааліб (маки тапрбниши)ма 0Удааамучаса тс) налита прінникї

посада). підпис):
пи пр -о кни

20|року

(ініціали та гріти)
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Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

С бо
ТАвтономина Республіка Крим. область)

КОР МОЛЬ МИРУ
«найменування власника лісів, постійного лісокористувача) ||

Лісниктво (Модолисьм00 урочище 0квартал Ме КО виділ М уч 000
ділянка Хо плоша (З Ч гектарів

Таксаційна характеристика насадження.
Склад 342194|,вік че років, бонітет 1, середній діаметр ІЗ сантиметрів.
середня висота 14. метрів. повнота 9 5, Тип лісу|СУБАЙ рельєф
дона з експозиція нбн-13, трунтобальосомлх підрієт

з підлісок
Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження (насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам,
обледеніння, відмирання та всихання (дерев, захаращеність. (об'їдання
шкідниками хвой/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання
хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для
нормального стану дерев) 1.0налуани пах Й уз

Ступінь пошкодження, ураження: суаїче-ту! ж УР 7 Тпболиноке, слабке,серелнє силкн

Вид розподілу пошкоджених дерев: узаьлолм рзоінНзрукуртнн
Обсяг ушкодженої деревини на І гектарі (окомірно) 0| куб. метрів, У

тому числі сухостійної 17 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насалжень виявия:цк ці СА. інуж) ри ніс прімм)

10 2030року
конача о1 19203м року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського|(лісомисливського) |підприємства|або

представикадержавного спеціалізованого лісозахисного підприємства шодо необхідн:
здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарногостанулісів
за|результатами|огляду

00
санітарного стану лісової||ділянки:

маскиозм зобдокипу боком укус00ЧХоми 0Ян м
«ніша ти прізише)
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Додаток 4

до Санітарних правил
НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ДЕРЕВ,

рвуачених для вибіркової санітарної рубки
Я раї одддост

Лісництво | еко урочище
квартал М: / виділМе ФИ

000
ділянка Мо площа (Ч,4 гектарів

г (3 Ступінь товщили стовбурів. Т

(Ступінь товіцини стовбурів,5 Ї ння рай ут РР
Й ї 8 з І8Е яв з і з і4 58 З РЕ ІВ В 38 05 5 |Ецаротоя СНИ А7

І4 и2 3 рет Г85 2
М зоряСІ І зе ж8 Ой 50 || 22 2.7 г з Га

4 оя
51

Ї ди
ми

| Р
ЩЕ || ; | ам

12 Їм |

Й р жрун |ЗР Гра Дж

2 й Ра ||г Я

|

І Ця 7

56 Ге 28 |
Т

2 за
2 б - щіор У Па п.

26 | є р 31 -що | П. и
38 Г,- Т8 | Т І2 ши| 98 | о



м

"Ступінь тоди стомбурів. Т Сун таннистюоїх 00
і пн і -АЯГ-'--О35 18 | Р 2 |9451Ї Р зі З із ФЕВ

3 з
4 5 їв 8 З 3 З РВННО

1|.-З її зе| Го
Всього пронумеровано дерев: .//5 / с10

Є цю | |

радно ди ГО до«кілокість словами)
Нумерацію і перелік провели:

посму кали (ншіли талони

«оса ізн) ман а прізникїге -
шию озимепосла) чали Аінітли тапріяниеї

кан) чайно (нішами та прізше)
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Додаток 4
до Санітарних правил

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ДЕРЕВ,
призначених для вибіркової санітарної рубкипсавдоУ дата Рапураарни 3Я Йоааллаьни

найменуванія власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво зба шо урочище
квартал Ме су виділ Мо 27 ділянка Хе площа Й.М гектарів

"Ступінь товшини стовбурів. "Єбуни товщин стовбурів.
чантиметрі зв чантиметрі | а8 8 тр з

- РР Й - ЕЕ
з 312 РЕА8| ЗЕ з|Ї фіїР г 3 Гн ІКЦ 818 04 8 1Е"рр РОВОРОр8 РІВ Ц
чо
зе Т

шо
Р -

з їі чор- - ї чер
33

1 пии |2 ї
1



ЗЕ з в Е| єї18|8|ш 3 АТ
я 11 З

"Ступінь товшини стовбурів,тні іїЙ з ІАЕ8 4 3 з |аззз З ферф

Всього пронумеровано дерев:
Нумераціюі перелік провели:

ПРИЗИ ЕТ зо

20 |року

Б, уздноса сті ншаитьтрівнию)
00

Хома Та оту коцо ОМ опорн пуб
комами 77посил) чпішико Ми

«носала) «віллие)

оікала пани)
МУ Укикацум

ікла позами)

КК жало
(ініціали та прізвище)



Додаток?
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насадженьаоТаулк ськ Усю засьТнайненувая власника ої. постійного лізокористувачаї

Лісництво
||

Мабовитомі урочище | рржвартал Ме 5 виділо 15 ділянка М: |80
площа 21 гектарів

Таксаційна характеристика насадження
Склад 33м |З. , вік 55 років, бонітет 1, середній діаметр 20 сантимотрів,
середня висота 3метрів, повнота 9), тип лісу|СБ рельєф
муцимм|з експПОЗИЦІЯ м Зу 5",грунт  сданобо оч підріст

з підлісок
Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, спіголам.
обледеніння, відмирання ста всихання дерев, захаращеність, об'їдання
шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадення
хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для
нормального стану дерев) (сьмавуи ум (цлуаннХ «ці,ракази(чанипСтупінь пошкодження, ураження: сла «С

МиУ илинокостекатерелнє сти
Вид розподілу пошкоджених дерев: моно опЕЕ2| куб. метрів, УОбсяг ушкодженої деревини на | гектарі (окомірно) 1?

тому числі Сухостійної 29|куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

нампом
«посмла чпіллис) (бнішіали та прізнише;

5 їз 2034 року

СЕ М. Уконичиммо імішівли та прізвниє)і » 2031 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу лержавного

лісогосподарського|(лісомисливського) |щпідприємства (або|представника
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності
здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лі
за|результатами|огляду|санітарного|станунесмак подуціцо вудок

Ук моно,лкаосала)

І -203року
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Додаток З
до Санітарних правих

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ДЕРЕВ,
прюрачених здалибірконої санітарної рубки

у ння з 2 я я амінайменування власника піс. постійно люокориктуочаї

Лісництво рерлтако уро00квартал М» 967|виділ/3||| Мілянка площа 10 гектарів

г ТО

Ступінь ловицини стовбу 7 Стук Гонти стовбу ри
; | теці аЗа|В з - з!

7 з мішх жо ТЯ 7 38 риз Їж єРу |4 Зо | пог - -є - |з Ра 6 г2 и -9 --|мо Ми
-яма. М ЖМ | япорию || ро235 Гри зЧорні 28 Да

15 ри 22 ж16 РоРи/ Ра
лч РеРя |зо -12 Рх р2 |т Ж 7цмо Із ши34 Їж | са2» м -ЕІ о Рщо ре - -26 Ра -Го -23 | 2-30Ї2 | ря30 || Би-3 Ро и



рій

3,

з

25 Ра
се Рг|ме 1-
РЕЗВРІ |

ес | 32
ср 77 УТР 13РР ЛИ(зби щотри | Ж
72|ж 3
7 - 5-77|ж 275|ж-|уд

Ї

2 т11| ж
22| м я11 те 5, о8; - іСР -га Р5 20 36 же
3м|я Рай!

- 858 т Бл
С Сак те
27 . Кон

ж- 3чу

Всього пронумеровано дерен |ік словими)
Нумерацію і перелік провали:

«аосала) нити іниоли гарним

стосу чат нки полин

ктосамй онко оаиани понрічни

посла анілнис Соміали їі річні

20| року



Лу

Долаток 4
ло Санітарних правил

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ДЕРЕВ,
ібіркової санітарноїта з Резщуб;паюКрамоблисть

спаоїокобекоЗЛ,ник а ібоноо Пскорстнї
Лісництво РГС урочищеквартал М» виділ М 73 ділянка М площа (3.0 гектарів

бутамсторі СбнаносиГО7 роваі є У жо«Р|З з - зПОРррофІі їі рр |

71 ри
ні Рап0 ро 8М ап ГещиРАб|м124|м"-три 1ВР-- ще ра! 4 о -139 - ня) баРа | бтІРасРчї
зу | зяніРз -тр 1 мо436|7 0 хізараРє - |у38|же з УЯ ом -ю1ч2| ЧУ

--ячя|си 36со|ум|Заян но
|941 и иона 3 -|че чо |43 м 22

-



Всього пропумеровано дереві. Счз сацічаю сао
00

«лькісй, словами
Нумерацію і перелік провели:

Гомомомам

и
ТО Єбупіиь товацнни стовбурі

й я |з з -ї Е в

В ОО я В
и узиим

ко Аа Моому
ком 1/ Уоц«посада) іпіллнс)

Хінішали та прізвищецомомИ1100А наопоса) поли



Додаток?
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Мом
Автономна Республіка Кри

Їзудиське ОСИ аммС
заст

«найиенувантя власінка Ук постійного зсонористувачаї

Лісництво|Надозном о|урочище
квартал Мо 50 виділ Мо0 ділянка Мо площа 2 9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження
Склад ЗМ |За, вік Зх років, бонітот 1, середній діаметр 24 сантиметрів,
середня висота 22 метрів, повнота 9У,тип лісу (СУ590|» рельєфму0, експозиція Хо трунт соржом підріст
- х підлісок

Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам,

обледеніння, відмирання та всихання (дерев, захарашеність, об'їдання
шкідниками хвої/листя, наявність гуссні, масовий літ метеликів, опадання
хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, ее характерні для
нормального стану дерев) (храму ня зах Палуачно цій

Ступінь пошкодження, ураженняо см-олитоне спноееревиєалВид розподілу пошкоджених дерев: обома увОбсяг ушкодженої деревини на | гектарі (окомірно) 52 | куб. метрів» у
тому числі сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив: У нама0 М|є оса) ж ніша тапрізвниої

жо юю 20 31 року

чада С Й вучичаісшичий (помічник лісничого) стави ішіали та різної1 що 2034року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного

лісогосподарського|(лісомисливського) |підприємства (або|прелотавника
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності
здійснення лісозахисних чи іншихзаходів з поліпшення санітарного стану лісів
за|результатами|огляду||санітарного|стану|лісової|ділянки:
масони пабу мно позу сако окезо Ор
- Унмажо пі |5 амомо

стос) кпідлю) Міжинаак тапрявию)

13 2091 року
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Додаток 4
до Санітарних правил

.НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ДЕРЕВ,
призначених для вибіркової санітарної рубки(0 РИ Утнтруни0«найменування власника сів, постійного лісокористувача)

Лісництво го урочище
квартал Ж СД виділ Же //.

00
ділянка Ме площа 12|гектарів

ГО Ступінь томиннистоябурів 7 бутітова
є т тент ї ситий Чен

ПОРРРІрОрВНОМ : 141 р Її8 "13 і зр 8 13кі

1 ша |
НК ФА

2 рег за -
жо ри 1 є- зе ж
жрзе Ро

ря ДЯ ж
Рі р іші ж РТ НРЦр 2 1 ри | М77 ї га | 1ж "2 ор2 77 77 и жо
20 | ц и у |жо й 12 7|дм

з РІ ОРАНКАГа Па Гн|ж
МРУС 2Ї чир-ам

г- 2 | їге 48 5
71 32 тщі р у- о 236| 86 гора



м

ї Ступінь товішини стовбурів. | "1 Схупіне товщини стовбурів.
М стр газ б аннаі ІН і, з 5 ЦЕПОРІрІРРРІВЕ Нв ррррвові8 ї 4 1ї 8 і 3 іПОСТ ФРЕОНОИ ЗРРрАЇН
2 Гу

| 32 и 7 6 що2 - й 9; щ 2 12(ура Рг 92|ж | му шеб|«є РТ 95|же | зс Сца Р; ме
|

2Р| Ра г28|«| мо іє д5|я ---09|г 34 Є 96 |" |

ло ря|ме 12 1,|атморя 2 Ра Зм2 ри 30 ї

1

риб ча
ро р - 25

Р ра а чу
жо Р 32 РР ун жо мо

- ря з Рамар2 170 34 116|згур|що
21|є 5 | п м22 ря 3; І урегі но розТІ чт | рю жаб|я уд2|ж 28 1 " тн РО ма

-- Й ря |м Ії 15|ак Рмія|0 Їзу йо |яч Рой |

25|є 50 Ро и|мо
- 8чРре | б 1 1

чн | мо 90
йою рун є з р84| аб М / у | ж ПІ41 м 2 що р| у| 12 р21же мо

РО
богРної, Дб

Й | І ор|то "- ІЙ

Всього пронумеровано дереві
кількість словами)

Нумерацію і перелік провели:

кома) ток) млитатріьнок)

Іпосала). підпис). (ініціали та прізвище).

-

(посала)
М

(підпис). (ініціали та прізвище).

С

«посала) С
підпис). (ініціали та правник)

цу2000 року
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Долаток4
до Санітарних правил

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ДЕРЕВ,
поучених мля вибіркової санітарної рубки.

С
«Катономн кредо)0,(найменування владі ік поібйното лісокористувачаї

Лісництво Ширезрако урочище
квартал Ж» ЗБ

80
виділ М» 46|ділянка Хо площа 3 2 гектарів

відбору

пля

рубки.

б
Т "Ступінь товщини стовбурів, |

1
"Ступінь товщини стовбурів.

8 "сантиметрів. | Р антимстрів

пор |з НІ Л|В :Та|Й8154 і й 5050403і Я їі зо бо ЇЯй
|а 30 Ріє|ун | цу оригши | за 10|у52| я чир Ди Р я7|2012 Ї

ржо р | (3|2- 22 оф 53|м С ІРг му 7 я им о імди й
28 755|«є у2 -Риїи 156 1-7| - пм Р о|да|м чоа! ЖІ у 158 г 28 оші Ї у Рим | Ї

7 й 17 - ро
Джо|я у?

22 2 | 1ге 7 рих

що Т М Ї ми

--рм9
| п

й М

Ї ее мо Гм - М

. РОЗННИТА

ж Р ри ї- чу й М |
- Ру М

я м ш
-

-
-- 28 1

У
С2 2 | м Ї о«ра? їй и

ще чо | | ціг -
ш 146 | я7 | чд Ї М

-

ца | ГП -
й У

ні Го 1
ма

й
Пий

Ї |



м

Ї (Ступінь товшини стовбурів, (|

(Ступінь товщини стовбурів. |

І гораєи іі|Резжаєто
і З НО РР Ер

-- І
С

Ї

Всього пронумеровано дерев: (удо мл хм дах
«кількість словами).

Нумерацію і перелік провели:

око кози м омдоик м (міали та прізиис)дала - пока комса ТИ йшли тапрізние)
Ж ХХ

(
Й

У.
Хо мо «І

Мклаі 23
ПЛЬЛИД СРЕУННЮ НИ

бій а ейшиита піКама гі, нисс знаю бита
20|року


