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(наlhчtэнуваНrи субЪкru господарюваlrlи)

Таксацiйна хароктеристика Еасадженfiя

середня вlrсбtа:д_ " r; _m р.,бонiтет l ,""оеднiйдiаметр 2У 
"*,

, експозицiя
грунт

пiдлiсок

JIiсопатодогiчна характеристика
ВИД ПОШКОДЖеIIНЯ }IаСаДженЕя (лiсс11 

1lо*чо,.буревiй, g5ljголадд, обледенitlпя, вiдпtирання ,rаВСIЖаfiilя Дерев, захаращеIIiсrть, об'lдапшя шкiдникЙirr-хвоizли.r", 
"u"r*i]ffi Ж'^rН,hff ffi i}Н'i"'-"fi ;йй;-й;"стовбlрах";й;Ъ#iilхli;Ёli#

ъ

цфъОзнаки погiршеаrтя стаЕу лiсових }Iасаджонь 
"Й,

(посада) /е(,пДu 'Ёi'О' 2О2 L.:

Ir:Y:n' оlмiЧ 
9,1атР о*оопн","i:illЬл лiсу дерх(авfiого лiсог9сподарського

Ж::Тr#Н:;-Т?""}ж#:"т*"л;: 
^1.I]j!""рu. 

лiсопатолога державного спецiалiзоRаттпг.rЛiСОЗаХИСПОГо пiдприемiтв а *ооо 
*].ol#ff;,.fi ,fi:ffiжl 

ý:.''ж"';_,т;,*i;ж:оздоровчих захо,
Ж' За 

_ реЗУльтаmffъr 0 оГлялУ санiтарного cтaнv lTinnbni. -:*-----
1 результаIаDfрr,? огпq)тv 

,л".;:*:::*лJддvvJс,А"tllvt1!1х. чII санlтарно_,^й,,.",;ж,д::":' с}iтагно"о стаЕу лiсовоi дiл"нrtи:

пlдп}Iс.

4,,? (
,6е"

и, прiзвище)



ТИП ЛiСУ Cu 6"с- , рстlьеф
грунт

п.rдлlсок

Вид пошкодж9ння нас4джецЕя (лiссва пожожа буревiй, 
чiЦL?щ, обледенiння, вiдмирашш тавcиxaннядepeB,зaxapaщeнicть,oб'iдaнняшкiдникaмrrxвo@тм"J.",гyceницЬ'мacoвий

ffi Ж'ffiТ; :JЖ;iЖ',"З, *iОПЙ"# -"Й ;" ..о" Оур u* 
"" 

i',,oi 
". "Ь-", 

й-Ьр #b,i

Лiсопатологiчна характеристика

::::::.:кoд)кoEI{я,ypaЖoння:пooдиEoкe,.cлaбкe,cepеДЕе'cильнeс*.oй
- ч--_л..ч дrrлд\уwvJJ

обсяг ушкодкеноi деревиtш (окомiргrо), tл3lга о( , У тому чиqлi срсостiйноi Л
Ознаки пофшення стану лiсових нас€lджонь виявив :

<3"+ >,

(trосада)

, (пiдпис)
20frl|poKy

Р.,Р, Б,по,
(iнiцiа;rи, прiзвищý-

iнженера вiддiлУ, !:T:t'l охорснII 
,,i:ЦiЬл_11.у державного лiсог9сподарського

ft::ЖJff:;-Т"}.}Х:l#т*_л;1:_ 'jDljенера-лiсопатолога державного спецiалiзованrrгллiсозехисrrого пiдприемства щодо 
:]::Щi{i:fi Ч:Н.;Ж1 fi:ýlЖ;*.Т'ъЖffi;:

:*.*ъ :;,):,,:л,"п;тiy?у" чууr 
-Ъанiтарного__-;;у 

лiсовоi дiлянки:

,}о

кdё > ( прiзвишrе)

,_vc!|u,(/I\t, /4!tt ll Kt {l.JlС|{ЬЛlQ|
(найп,энуваlrня суб' екта господарювання)



пiсництво Вроdiвська 4ц/d , квартал .Г ., видiл 3-?О*7 _, ПЛОЩа U 6€L8 га

таксацйrrа характеристика цасадж9нЕячАСКЛаД 7 Ll ,Д P!u- , BiK 6'2 р., бонiтет.{,У м, повнота О,С ,

l| ,середпiй дiап,rетр 2/ 
"*,

середЕя висо,

,-----=--.--'- аwД"Д'Д ЦД\rАflЛАСlМЛ ДI,UUJIИОТЯ, EarIBHlcTb гусениць, масовий
ffi ffi'ffiТ; ff Ж;iЖ',o'.*,, 

з iдлущон Ея кори ;" ;;;;аЙ ;; Й ЪЪ ;'.-"l Ё-Ьр #Ь 
" 

r

Р. 1l{) Бo,,wюt+
(iпiцiа-r,и, прЬЙЫ--

Ёil:}.J*"JJffib !:xH"#JJ.,;;"l,]:" J:d:Ь _1уу державfiого лiсог9сподарського
ffi:жff.,:;-т"}"*ж{*т*Ё:,jrrjфж"Jlк"J.о;:1ж#..J'нfi iжжн;
оздоровчих заходiв за 1,таами огпяду caHi1тарного стану лiсовоi дiлянки:

j^г 
(посада)

<<ё,-ё) )> ёZ 20 &Z эоку

вlrснсtвок

тип лiсу Вз Qc,_ , рельеф

грунт
, пiдрiст

Лiсспатологiцта харщтеристика

СтУпiнь пошкодЖецЕя, ураження: поодиЕоке,9лабке, середЕе, сильце (необхiдне ni,onp.aorrф
Видрозподiлу пошкодженirх дерев: trоодинокий, груповий, кlртинний (необхiдне пiдкреслити
обсяг ушкодж9ноi деревипи (oKoMipBo), Iчr3/га no8U , у тому числi сухостiйноi 8:
озцаки пофшення стану лiсових наGадженьдlаявив:

прiзвище)

l )(,*i*,*;i , експозицiя

'

" 

И р,0 lfu,пltl tctl



(ABroHoMHa Ресrryблiка Крим

лiсrп.lцтво BpodiBcbKa ллld , кзартаJI ;7 , видiл б , площа _&L 
"u

грунт пiдрiст пrдлlсок

BилпoшкoДЖеEняfiacaДжoння(лicoвaпoЖeжa'бypeвiй,crriгoлаir,t,oблeдeнiння,@тa
ддха*gдд9р9д захаращенiсть, об'iцання шtсiдпrпuм" хвоi'/листя,'"*uй""" гусениць, масовий
ffi Ж'ffiТ;:JНх;iж',1."'";й;йй;;;й;""о"оурч*;;йi;;i_"lЁ_,,р#.р,i

Лiсс патологiчна характеристЕка

СТУЛiНЬ ПОШКОДЖеННЯ, УРаЖеЦЦЯ: ПФдиЕоко, слабке, середне, сильЕе (яеобхiдне nionp..o"""i
Видрозподirry пошкоджепих дерев: гоодинокий, груповий, куртIшний (необхiдне пiдкреслити)
обсяг ушкодженоТ деревини (oKoMip:lo), iпlЗ/га ,{С ,у тому числi сухостiйноi
ознаки пофшення стану лiсових насаджоIБ лIбгвив :.Пio_H,,tu (r- ;7;'

о_30 o_ r{?jq', 2l,fu|_poKy

}Tr::'.'*.,-О'ДД'оу., ý-,:Ttl _o*o11l",i:Hfi:b лiсу державЁого лiсогрсподарського(лlсомисливсьtсого) пiдприемства а5о i]rrФБ;-;i"опатолога державfiого спецiалiзованого
Ж:Ж#Y'uо"'й*'ф"_цй" необхiдностi проведення лiсозахисних чи ca'iTan*o_оздоровчих'ffj,,,,11 

л 
p.ry$r",u;;;. .;.ыъ;"##;.о*'ffi'1''..1х,'Н;ffi;

(наihrtкувашш суб' екта господарюванця)

(iнiцiа-rrи, прiзвЙщф,Щ, ----"> 
_20Щэоку

tэср



Вид пошкодження Еасадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, рiдмирання тавсихаfiня дерев, захаращенiсть, об'iцанпя шкiдп"пuм" хвоi'/лисrя,'r*r*a"ь гусениць, масовийлlт метеликiв, опадання хво't'/листя,,зiдлущ.",;;;р;;";;;;й;; ,ГЁ*r ознаки, HexapaKTepHiдля нормаJIьного стану лерев)

Лiсс патологiчна характеристика

Ступiнь пошкодження, и)Фкення: пФдиЕоке,gдабкfu середне, сильне (необхiдне пiо*р.aо"rФ
Вид розподiлry пошкоджоних лерев: FэgЩдgщrй. груповий, куртлtнний (необхiдце пiдкреслитиoбcягyшкoдж9нoiдepeвин"с.**,ffiЖЖ;JЖпiдкрcлити)
Ознаки пофшенпя стану лiсових нас

fтi^,..,._ 
а wдФлlу Jrr(;uBиx насадженFиryивi

Р.dJ, Б,,.,оь
(iriцiалЙББЙб-

лiсництво Вроdiвська мld , Iсварт€ш + , видiл ЦЧ , площа О*rl га

Таксацiйна характеристика Еасадження

грунт
, пiдрiст пiдлiсок

тип лiсу 6lfiС' , рельеф
,'с t-

РlЪ!еrЦ lLlLьL , експозицiя
у

( 
'(/')

Хr:::П _fufor, ý,:11,gl _о"очl:r,,i:ЩiЬ лiсу державного лiсог9сподарського(ЛlСОМИСЛИВСЬКОГО) ПiДПриемсr"а Ьо iнженера-лiсопа"оло"а державного спецiалiзованого
Ж:Ж|jу'о ""Т*:"ulф'u 

щодо необхiдностi проведецня лiсозахисних чи caHiTanHn-

(пiдпис)

20ilf року

оздоровтlих заходiв. за резуль. за рaaуо"raт*, ;a;;; 
r.""1А""! JIIvUJахисних. чи санlтарЕо-

I lАч , ,. t лх,. _Y . 
О.О"ry_л _СаНiТарного стану лiсовоi дiлЙи:

и, прiзвище)

(Автопомна Be.rryOni*a КрЙJБЙБl

'cil.LLL l}cP



Вид пошкодження насаджgЕня (лiсова пож9жа, буревiй, р$iгопалл.,обледенiння, вiдмирацня тавсиханЕя дереВ' захараЩекiсть, об'iiаншя шtсiдпr*чtr, *"ffi""-щ;;Ь, гусениць, маоовийпiт метепикiв, опадаlrня хво''/л"."п,,"iдпущ;;;;й;;;;;;;й;; ,Гйr озIIаки, HexapaKTcpHiдля fiорм€шьЕого стану лерев)

груfiт
, пiдрiст пiдлiсок

Лiссшаго.цогiчrtа характеристика

СТУЛiНЬ ПОШКОДЖеЕIIЯ, И)€DКеННЯ: По)диноке. слабrсе, середне, сильне (необхiдне nionpaanrrФ
вид розподiпу пошкоджених д9рев: Гоодиноlий, цуrоч*й куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяг ушкодж9ноiдеревини (oKoMipro), м3lга -/о ,у тому чиолi су,хостiйно i 2

лiсництво Вроdiвqька-ц//d*_, кзарт м ,l2 
, видiл Z , пJIоща 2, 9 га

таксацйна характеристика Еасадження

тип лiсу __- G ЛС _ , реrьеф

ознаклt погiршення стану лiсових на(аджешь. вияRив:Лiснuк --gfu,*.-

Висновок

чи caHiTapHo-оздоровчих захолiв .за резуль,

&,[3..fu ,.",.пцб
(iнiцiали, прiзвище)

(Автэttомна Ресгrублiка Кр"", об"ас"Ф

(наfu,rэнування суб' екта .о.подарюrч"rиJ

(лiсничий (поЙiоrп лЙЙб

к6))
(посада)

20 2_L_poKy

санiтарного стану лiсовоi дi""'"-r,

t



лiсництво BpoOiBcbKa мld , кзартаJI / Ц ., видiл J/ , площа Р,З га

Таксацйна характеристика насадження
скJIад _ ,|0,

* B.,,.L
::- =+ 

р" бонiтет l , середнiй дiаметр 28 с*,середЕя висо

пiдлiсок

Вид пошкодження насадженЕя (лiсова пожежа, буревiй, 9цlцдздд. обледенiння, вiдмиранIIя тавсихання дер9в, захаращоЕiсть, об':riання шкiд""йчrrп" хвffi]rr*"Й"" гусениць, масовийлiт метелИкiв, опада**" *"о'Й,.",.liдоуЩ.rrйпоЙ;;;;;;Й;i,"^#r 
ознаки, HexapaKTepHiдпя IIормаJIьного стану лерев)

лiссrrатологi.rна характеристика

СТУПiНЬ ПОШКОДЖеННЯ, УР€Dкення:дщ.инокч слабке, середне, сильке (необхiдне ni^np..or"rni
Вид розподirry пошкодж9них дерев: гоодинокий, груповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяг ушкодженоТ деревини (oKoMipr о),tв'/rа .// , у тому чиспi су,хостiйно \ В
Ознаrси погiршення стану лiсових насаджонь виявив:

Висновокitlженера вiддiлv, (сектору) охорDни 
. i захисту лiсу державного лiсогрсподарського

Яi::Тff}Н:;-Т*"}НЯi*.:*_"" i,;";;;';;опатолога державного спецiалiзованоголi с оз ахи сп о го пiдпри ем ств а щодо,;." #ЁЖ;' ЪЖЖ;Х fi:ý"Чo.l,"r-.Т' ЪТ,"#fl:оздоровчих заходiв за резуJIьтагам, о.оrоr, 
--,

о\ _ .] n l .. л ^?y\р^ 
огляду 

,санiтарного стану лiсовоi дiп"r*",

(Haftrl ;нування суб'екта господарювання)

,, { ,*-_iлш-20!.|року
(лiспичий 1помi*rик ffiý

В<,р

, прiзвище)

пiдрiст



лiспицтво Вri^iвсь*о,/d , кзартаJI ly , видiл 4 , площа 2,О ,u

тип лiсу
, репьеф , експозицiя

rрупт пiдрiст пiдлiсок

Вид пошкодження насадженЕя (лiсова пож9жа, буревiй,gEiГолапл. обледенiння, вiдмирання тавсихання дерев, захаращенiсть, об'i'дання шкiдпrпuм, *"6ffiБй*uJ.r" гусениць, масовийЛiТ метеликiв, опаданrтя хвоi/лЙ.r",,=iдпущ.Й;;;';;;;;fi;;;,.^#*r 
ознаки, HexapaKTepHiдля нормаJIьЕого стаЕу лерев)

Лiсстrатологi*lа характеристика

Ступiнь пошкодженЕя, ураження: поодиноке,рлабке, середне, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Видрозподirry пошкоджеЕих дерев: trоодинокий, lруповий. куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяГ ушкоджеНоi деревиНr.r (окомiрПо), м3lга 0 ,У тому чиолi сухостiйно \ ý

,1,.Ь L,,, .rr*й
(iнiцiали, прiзвище)

( 

't_u
')'(t20зiLроку

я;::жJff;-т*Jху;t*т**-.^ф#;;Н"JlК"J'оЁЪ";;#..J'Нfi I#Ж;:;
оздоровчих заходiв за

:т?ами "i{"дI санiтарпого стану лiсовоi. дiо"***,

(Авmномпа Р.сфОлi*а ФЙ оОоББ

(пiснитий 1помiЙЙ пЬБiý

, прiзвище)

Лicl,-luK_

к08 >
(пiдпис)



:- FроligркрД{tГЦ {qulcИbtlicp _(паlivснувашrя суб'екта господ&рюванlи)

пiдпiсок

Лiсшrагологiчна характеристIIка

Ступiнь пошкоджецня, ураN(ення: поDдиЕокс,9лфке,_середЕе, сильне (необхiднс nionp..nЫ
Вид розпОдirry пошКоджениХ дерев: гоодиЕокИ}i, 

ТУповИй, куртинНий (необхiдне пiдкреслити.
обсяГ ушколжеНоi деревиНи (окомiрГ о),tt'/га -lf , у тому чиолi сухостiйно i 7
ознаки погiршення стану .lricoBиx насаджень виявив :

.8

"&6" f da 
^о , 20;!!_року

1-0.

лiсництво BцOieapK"дld_,KBapTaJI l| ,видiл J. ,площа ./,| ,u

Таксацiйна характеристика насадження

Висновокiнженера вiддiлу. (с.ектору) охорони 
. i захисту лiсу д9ржавного лiсог9сподарського(лlсомисливського) гriдприемс""ч Ьо цт.;ep;;опатолога державного спецiалiзованого

ЖЁfrТ:'".##fl-uЧТ";;j*1 НеОбхiдтrо'.ri про".д.::1_ пi.о.ахисних. чи caHiTapHo_

s r'1 ,, , ! lt л . 
" tTtY: .ОГЛЧ _ 

caHiTapHo1g стану лiсовоi. дiЙки:

Вид пошкодженЕя насаджеЕня (лiсова пож9жа, буревiй, _сFjголапr, обледенiнtlя, вiдмираtlня таВсихання дереs' захараЩенiсть, об',iдання шкiд*rйurrп" х-вБffiifirч""*ri.r" гусениць, масовийлiт пtетелиtсiв, опадання хво'l'/л*."",,"iдпущ.й;;;й';;;;";ай;; ," rй озIIаки, HexapaKTepHiдля нормаJIьного стану леров)

''6n
(посала)

202?* року
(iHi , прiзвище)

скпад_ ,

середня ви



лiсництво Вроdiвська мld , кr.артй rF , влцiл б , пдоща J, О ,u

Таксацiйна характеристика Еасадження
скпад

_1]|" ,,Р р., бонiтет lf ,середнiй дiаметр iLl см,м, повнота ?,.{ ,
,/)

, ре-rьсф |иbi<i.t-iCioia_at , експозицiя.l

Вид пошкодження цасадженЕя (лiссва пож9жа, буревiй, сдiголам, обледенiння, вiдмираuпя таВсихання дереВ, захаращенiсть, об'i!аrrня шкiд""йчм, хвБ'/Бir*"й"" гусениць, масовийлiт метеликiв, опадання хвоi/лЙс"",,riдпущ;;;;Й;;;;;;;,.^H,ui 
ознаки, HexapaKTepHiдля нормаJIьцого cтalry лерев)

середня висота

тип лiсу

грунт :l

Лiсо:rатологiчна характеристика

Ступiнь поцкоджешш, ураження: поодиЕоке,щФсе, середЕе, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Вид розпОдiлry пошкоджених дерев: Iюодинокий, груповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяг ушкоджепоiдеревини (окомiрг:о), цЗ/га /& ,У тому чирлi сухостiйпо \ 6
ознаки погiршення стану лiсових нас;}джень виявив:

''Jчl , Y|,hit '' . ,, 2Оfu|_ооку

Висновок

я:::жJff::-т**"т{i;.:{'й:]й#;;!1"";,к"J.оЁът;;?""J'Нfi iжж:il
оздоровчих 

'э;l?. ,...i розультrlfаI\4и огляду Ъанiтарного .й"Т.оlх, 'T#lH;

(наh,rенуваrпrя суб'екта господарювання)

Вср

, прiзвище)

n,!,b , ZO,lLpoiy
(пiдпис)



лiсництво Броdiвсьrа лцld , кзартм л-_, вltлiл 9 _, шлоща //, l ,u

Таксацйна характеристика насадження

тип лiсу iЗ'f,C - , роьеф

вид пошкодження fiасаджошIя (лiсова пожежа, буревiй, чiгопапr. обледеlлiння, вiдмираuня тавсIIхfflIIя дер9I], захаращеIliсть, об'i!аlrня шкiдп"йчм" *о'Бiiйi]"*опJ.ru гусониць, масовийлiт мотеликiв, опада'*" *воiй.r",,liдпущ.r;;;;;';";;;;ый,"'#r 
ознаки, HexapaKTepHiДЛЯ НОРIчIаJIЬНОГО СТаНУ ЛеРеВ)

грунт
,, гдрlст пiдлiсок

Лiсстlатологiчна харЕктеристика

Ступiнь пошкодження, }Фскення: по)диЕоке, слабке, середЕе, сильце (необхiдне пiдкреслити)
Вид розподirry пошкоджених ДереВ: Гоодинокий,Iрщgдй, куртинний (тrеобхiдне пiдкреслити
обсяг ушкоджеЕоiдеревини (oKoMipro), м3/га J0 ,у тому числi срrостiйноi
ознаки пофшешня стану лiсових Еа(аджень виявив:

ы

<<ь0 > 20.,{|раку

Вионовок

8

}:}::,:Y:,.:'g::l, (сектору) охорDЕи i захисту лi

оздоровчих ."х1::,,,::,,.рез}иьтттами ;;й -".;#;;;;;";;Ы"Т,.оlх,'Ж;lil;

(наihи энувапня суб'екта господарюванlш)

(iнiцiали, прiзвйЫ

/iL,p

експозиtliя

\ -=------:-
ц\L.. i,l.йllLцA)4J

r0 |-

прiзвище)



(наtfir,rсrrуванця суб' екта господ&рюванш) -
лiсництво BpodiBcbKa м/О , KEtpT6:I /{ , видiл /Е , площа -з,с) га

ТаксацiЁна характеристика Еасадження

тип лiсу Bz ЪС , рельеф

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй,gчiголапл..обледецiння, вiдмирання таBcихaннядеpeB'зaхapaщeEicть,oб'iдaнняшкiдn"йuм"*u@*"J.",Гyceниць,мacoвий
пiт метеликiв, опадання хвоii/лис"",,"iдпущ.й;;йrч.rо"бурах та iншi ознаки, пехарактернiдля шорм€шьного стану лерев)

rрунт пiдрiст

Лiсошагологiчна характеристика

Ступiнь пошкоджеЕ}Iя, уражецня: по(циноке, слабке, середне, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Вид розподirry пошкоджених дерев: IIэодинокий, грУпо_в.ий. куртинний (необхiдпе пiдкреслити)

озпаr<и пофшення станУ лiсових нас.lджонь виявив:

_ . Сmqр,uluй майсrпер
(лiсничий 1помiчник лБнБ)- '

n ffi о 
.r |ff# 20 2,!_эоку

ft ::жж:;-т*J,j-е;*ы=и^у-"jй;;-";,1"'';;"J,.#'ЁЪЖ#""J,нýiffiжн:I:.чч дп./д9лl9р.l-Jlrчuха-голоГа ДерЖаВНОГО СПеЦiаЛiлlсозахисного пiдприепrства щодо тrеобхiдно'arl 
-про"aдaп*u 

лiсозахисцих чи сtоздоровчих заходiв- за резульчlтами оглядУ санiтарного cTaнv пiспппТ

(пiдпис)

Висновок

caHiTapHo-
о.*"дy_ санiтарного стану лiсовоi дiлянки:

\

(iнiцiали, прiзвйщеj

20 LL t оку

k"р

експозицiя
(-

п.iдлiсок



Вид пошкоджоIIня насаджеЕня (лiсва пожежа, буревiйr.чiголам, обледенiння, вiдмирання тавсихання дерев, захаращенiсть, об'i!ання шкiд"rпuм, хво--'.fGБйЪ*"й", гусениць, масовийлiт метеликiв, опадання хвоii/листя,,riдлущ.";;;й;";;;;й;i,"'йr 
ознаки, HexapaKTepHiдпя норм€шьЕого стану лерев)

Лiсотагологiчна характеристика

Ступiнь пошкоджеЕЕя, )фФкення: поодиноке,jщД9.-середне, сильЕе (необхiдне пiдкреслити)
Вид розподirry пошкоджеЕих дерев: Еоодинокий,дщ9щ;Щ, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяГ ушкоджеЕоi деревиНи (окомiрr: о),t"tЭ/га ,| | _, У тому числi сlо<остiйно i Б

лiсництво Br^^diBcbKa мld , ш apTaJI 1 Е . видiл 28 , площа hL_"u

rрунт
, пiдрiст пiдлiсок

тип лiсу ý. ffiC- il
, ре-rьеф Рбюtt,а,,'' ^ r-, експозицiя

ознаки пофшеuня станУ дiсових насаджень вI4двIй:лiснuк _w//

Висновок

ffi:ж;rr."::-т,}л:хуЫт*_"*^й;;'.^-";i.;;"J""#"'ЁЪ"#;#..J'ТНiжж:::
:i::тr_.j,..о.,,йр"u*Бч--йо-l.#fi;Ж;*ii:::Ё;l1Т:]:Ж:Т,-.'#'i: caнiTapнo-

огляду санiтарного стаЕу лiсовоi. дiлЙки:

,, г r-оl 2lfoL,poKy

оздоровчIrх заходiв за

',.OrJ- - rЬlСit+СЪЪЛll

_ (посада)

(Автономна Ресгrублliка Крим, облБý

<<6р -И 
_20_L?- прiзвище)



сIФад

лiсництво Бpodiýcbl<a мld*.-, ю}арт * d9 _ , видi;t Г , площа

Таксац:йна характерис.гика Еасадження

середня висота

тлtп лiсу .._- В.rflС_ --, рельеф

грунт 
flЧt 

|^ - цit|^rп.,. ,"ЫlЛдрiст

, BiK 7?- р., бонiтет l ,середнiй дiаметр _28 см,
ота Orl , 

.,

- 
Р,,0 

"tlяaurMl(iнiчiалиi/фiзвищф-

Висновок

ff:ж;ж::-т:},*:хt*т*З-ф.;;;;-""i"#"J,"J"'ЁЪТ;#".J'Нfi i,#ж;:I:
оздоровчих заходiв за резульj

t

, експозицiя

пiдлiсоlс

Вид пошкодження насадженЕя (лiсова пожожа, буревiй, 9,дiголам. обпеденiriня, вiдмиранЕя тавсиxaннядеpeв'зaхapaщенiсть,oб'iцaшняшкiдn"nuм"*в@l*"й',гyсeницЬ,мacoвий
лiт метелИкiв, опадання хвоii/ли."",,оiдпу,ц.";;;Й,;;;;;fi;;.,.'#r 

ознаки, пехарактсрнiдля нормаJIьного стану лерев)

Лi сспатопогiчца хараJ(теристика

СтупiнЬ пошкоджеfiIIя, и)а)Кення: поодиЕок9,9ДФЦО, середне, сильне (необхiдне пiопр..о"rф
ВИДРОЗПОДirry ПОШКОДЖеНИХ ДеРев:J9ggн9мЬгруповий, кlртишний (необхiдне пiдпр..п""")
обсяГ ушкодх(еНоi деревиШи (oKoMip-To), Irл3/га q ,у тому .lиQлi срсостiйпо \ |

/i 
(посада)

к 6_> __ 0l, _

огл сацlтарного стану лiсовоi дiлянки:

цТ-.5 Тl no+
(lнlцiали{ прiзвище)



лiсниtlтво Вооdiвська м/ё , кtартй 49 ', 6 , площа -EiO ,а

ТаксацiЁна характеристика насадження
склад |с q'-r_-, BiK |L р., бонiтет l ,середнiй дiаметр 2 3 

"*,..р.д@;;' Е 
у'' vvлДr'I 

-
тип лiсу _ 'f\zЮе-

Вид пошкоджоння ЕасаджеЕЕя (лiссва пожежа, буревiй, сFiголам, обледенiння, вiдмирання тавcиxaннядеpeB,зaxapaщецicть,oб',i!aнняшкiд""nuм'xвffi'*uй'"гycеницЬ,мacoвий
лiт метеликiв, опадання хвоl'/лиr"",,riдпущ;Й;;Й;^;;;;;;аЙ;;,.'#r 

ознаки, HexapaKTepHiдля нормаJIьного стану дерев)

Грунт

Лiсо:rатологiчна харщт9ристика

Ступiнь пошкодження, и)аженfiя: поодиЕоке, слабкg, середЕе, сильIIе (необхiдне пiдкреслити)
Вид розподiлу пошкоджених лерев:._гlоодцц9лий, груповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)

Ознаки пофшення стану лiсових насЕ}джонь Bi
Лiснuк

, (посада) ,((Ч ) Cl 202LpoKy

?,Ф Щrл,r,*-
(irтiцiалиiпрiзвище) -

20-1l* року

Висновокiнженера вiдtiлry. (сектору) охорони 
. i захисту лiсу дсржавного лiсог9оподарського

ffi:Т#JJ"'::-Т*J'j'е;;*;- 
- Б 

1,1,.;.iiir,ltопатолога державного спецiалiз ованоголi соз а хи сп о го пiдприсмств а **" J_..Ё;;;;;;"'ffi Ж;Х 1]:ýТ-Ж",-.Т' ЪТ,lffi;:О3ДОРОВЧИх заходiв за результаIам} 2,.ляду 
'.чфтФ." --;;;;у 

лiсовоi. дiлянки:ra, _ _ l.,

fi 
(посада)

К6> 0| 202LpoKy

вёЕ

прiзвище)



., ре.rьеф , експозицiя

пiдлiсок

Вид пошкодж9IIпя насаджеЕня (лiссза пожех(а, буревiй, снiголадд, обледенiння, вiдмирання тавсиханнЯ дерев, захаращеНiсть, об'l!ання шкiД""*utп* *;"jй;;Tb гусоциць, масовийлiт метеликiв, опадання хвоl'/листя,,r.iдлущ.Й;;Й;;;;;;;Й;i,"'Йr 
ознаки, HexapaKTepHiдля нормаJIьного стаЕу лерев)

Лiсо rагологiчна хар€ктеристика

Ступiнь пошкоджоЕня, ураженIIя: поодиноке, слабке, середне, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Вид розподi,тry пошкоджених дерев:доодин9rсий. груповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяГ ушкоджеНоТ деревиНи (oKoMip=o), м3/га 8 , у тому числi сlпсостiйно i cl

20;}L року

_ . Сrпqlэ.tаuй майсrпер
(лiсничий (помiчrrик ЙЙ;фJ-'
(( 29 ) 

-|-L-- 

20 ?- | року

Висновок

ffi:жн::-т* j::у:t*:*__.*.'ут#;;:"i""}"J""#'ЁъТ;1:.,J'Жfi i#lжн:ilлlсозахиспого пiдприемотва щодо необхi

стану лiсовоi дiлянки:

(Автеномна Ресгryблiка Крим, облiстФ

лiсництво Броdiвська Mld , KI,apTaJI 2Ч , видiл 7, ,Г , площа { ,L .u

Таксацilна характеристика насадження

скJIад O\:iZ 15фъ- ,гзiK f 6, р., бонiтет
середня висотFr 21_ м, повIIота О|6 ,

86iz En._ l ,середнiй дiаметр 28 .*,

тип лiсу

грунт

прiзвище)

пiдрiст

(( 6; ) Ol, 2о JL року



лiстtицтво ДррДssькgfut/t _, IФартал _.2У_ , видiл Jr1_, пJIоща ,/ I) га

20 ?-,|_року

Таrссац:йна характеристика насаджеIrня

,,ъiк 7G р., бонiтет середнiй дiаrrлетр ,28 см,середш висо{А _ 2-5_ oo, 
"о"но,u 

jБ 
,

грунт

Лiсс,пагологiцlа характеристика

CTyrriHb пошкод:кенпя, ураженЕя: псодиноке,,9Д&бке, середне, сильне (необхiднс пiдкреспити)
Вид розподi,rгу пошкоджених дерев:_r9одиII9ки& груповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяГ ушкоджеНоi деревttНи (oKoMipro), цл3/га 8 , у тому чиолi сухостiйно i I
Озпаки tIогiршення стану лiсових нzu

пiп,,о,,, 
ц vr(rny JrIUUlJиx наJадженриrвивi 

п

l,

Вид потдкодж9Еня насаджеЕня (лiсэва пож9жа, буревiй, -gl9дgдд обледенiнкя, вiдмираЕня тавсихання ДереВ, захаращеItiсть, об'Щання шкiд*rйам, хвfiйй,*н*rйr, гусениць, масовийлiт метелиrсiв, опадання хвоii/ли.r",*iдпущ.*,;;;Й;;;;;;Й;,"'Йr ознаки, HexapaKTepHiдля ЕормаJIьцого стаЕу лерев)

<<2^g ,_-]L 20 2l року

Висновок

ll*::T;:::::-Tl j*-ей*;;-й;'ц;Ёffii..#"J""#"оЁr#;:..#Жfi Жi
ОЗДОРОВЧИХ За*одЙ .u . рfr,,i*Й"7'1;Й "Ъ;"Й;l.п"'"lffi""i,.оН,'Т#ffi;

14, ( 
_

(ABroHoMHa Ресrryблiка Крим, оОлiсть)

,. (посала)
< Ь >> 1-1l' 20 /-L року



лiснlrцтво BpodiBcbl.<a мld , кьартаJI ЗО , видiл 2ý , площа ý 3 .u

Таксацi: iHa характ9ристика насадження

,*uo, 
, ,,--лл_Дф=. , BiK 5J р., бонiтет l l ,середнiй дiаметр 98 .*,середня висота 't_L т'o, повнота Б n -

вид пошкодженця Еасаджештя (лiссва пожежа, буревiй, сцголапл. обледенilrня, вiдмирання тавсихапня дерев, захаращецiсть, об'i!ання шкiд""пам" хвбТйffirаявнiсть гусениць, масовийлiт метелИкiв, опадання хво'r/Листя,,riдлУ*."* пойi;.;;;;ай;; ,.'йr ознаки, HexapaKTepHiдля нормаJIьцого стану лерев)

обсяг ушкоджоноi деревини (oKoMipвo), мЗ/га .13 , , у тому числi сухостiйно \ ý
ознаклt погiршення станУ лiсових ruruо*r"rЫ""r{,

Лiснuк U"{, В 6, Г,,,r|ly'!lll,,u

20!2- року

Ж:ж;:r:::-т% j:у:f Tl"__b""b*.;;;;"#"J""#"'i:ЪЖ;:..J,Hfi нffiжн:;:mсозахис}Iого пiдприемства щодо необхiiдпостi проведення лiЪозахисних чи caHiTapHo-

грунт

Лiсопагологiчна харЕктеристика

Ступiнь пошколженЕя, ура}кенЕя: поDдиноке,9лабке, середне, сильЕе (необхiдне пiдкреслити)
Вид розподiлry пошкоджоних дерев: гоодинокий,_груповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)

Висновок

стаЕу лiсовоi дiляпки:1,

20LL ]оку

огляду cqrri

, прiзвище)

тип лiсу



i

9ьч|

експозицiя

пiдлiсок

Лiсопагологiчна хар€ктористика

СтупiнЬ пошкоджеЕня, ураженця: псодиноке, сдабке, середЕе, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Вил розподiлry пошкоджених дерев : Jоодиноц!Щ, груповий, куртилlний (.

'необхiдrrе 
пiдкреслити)

обсяг ушкоджаuоi деревиши (oKobriPto), м3/га 4t , у тому чиqлi сухостiйноi
ознакlr погiршепня стану лiсових насадх(онь

року

h"Ю Йюч)rtешl"r
(iнiцiали, прiзвиЙе)

Висновок

(Автонопtна B..r,yOnTa КрЙрБпЙЦ

лiсництво BpodiBcbKa MlD , кDартаJI .1_О , видiл 2Т , пJIоща 0,9 ,u

Таксац_йна характеристика насад}кення

середня висотА 'o2l м,.rов*rота_Щ СМ,

тип лiсу --Эцлс------..-, рельеф

грунт
, riдрiст

l, (посада)((Ч) et 202L

5_D _-_J]_- 20 2L_ року

ffi:жJ#:;-тl}J*у:{*:*З^::ъ#ffiЁ"#;К"#'оЁЪ"'x;#""J'Нfi I#:жН:::

,Lb
отану лiсовоi дiltянки:

(посада)

Вид потпкоджеIIнЯ IIасадже}птя (лiс,lва пожежа, буревiй,.,сFjголадt. обледеlriння, вiдмирання тавсиханIIя дерев, захараIценi,сть, об'щання lпкiд"r*чм" x"ffii";;b, гусениць, масовийлiт метеликiв, опадання хвоi/л"с,о,*iдоущ.";;;;й;;";;;fi;;;,.'йr 
ознаки, HexapaKTepHiдля IIормаJIьЕого стану лерев) _

(iпi lT, прiзвище)



,Щодаток 3

до Санiтарllих правил
в лiсах Украiни

ПОВIДОМЛЕННrI
про появу озIIак погi щ ення саlлiтарпого стану лiсових насаджень

Вид пошкоджоння Еасадження (лiс<ва пож9жа, буревiй, 9IlФлам. обледенiння, вiдмирацня тавсихапЕя дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiд"rпчм, *"ffiБЪ*uJо"" гусениць, масовийлiт метеликiв, опадання хво't'/ли."",,Ёдпущ.";;;Й,;;;;;;;;rl ,.'йr ознаки, HexapaKTepHiдля нормаJIьЕого стану лерев)

rрунт пiцрiст пiдлiсок

Лiсопагологiчна характеристика

Ступiнь пошкодженЕя, ураженця: поодицоке, слабке, сер9лне, сипьне (необхiдне пiдкреслити)
Вид розподirгу пошкоджених дерев: IDодинокий,. груповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити:)

обсяГ ушкоджоНоiдеревиНи (oKoMipHo), tцзlга J{ , у тому чиолi сухостiйно i _G

лiсництво Вроdiвська м/d , KEapTmI 5о . видiд 28 , площа h,3 га

Таксацiiна харжтеристика насадження

, середнiй дiаллетр 2 8 см,

_ . Споqршuй майсrпер
(пiсничий (помiчник пiЙБбГ'
,, 

' 
,_aL_ 2О 2L эоку

Висновокiнженера вiцдiлу. (сектору) охорони 
. i захисту лiсу державЁого лiсогрсподарського

Н:::Ж#:::-Тi}J,'j:li:".:r_ .Ь ,jт.rфФопатопога державного спецiалiзованого

жшJffi::.".#Ё:,л,емстващодо*Ыdfi#;i'ЁЖЖ;lý:}}Х'#"l.Т'Т#Нil:оr"аТ.., 
1l]l1rr**r _/от'ляду санiтарного стаЕу лiсовоi. 

'Й;*,

(Автс,номна Ресгrублiка Крши, областф

(наймеryвання суб'екта господарювання)

ис)

r3cil

(iнiцiа-тrи, прiзвище)



ЛiснИцтво ДРРdtВСьца мП , кзартал .{1 , видiл ý , площа Л3_"ч

(Д9 ) lL 20_2,[_ року

висновоtс

Таксацйна характерисмка насадження

Лiсспагопогiчна характеристика

Ступiнь пошкоджеЕня, )раЖення: пФдиЕоке,дФкьсередце, сцльне (необхiдпе пiдкреслити)
Вид розподiлгу пошlсоджеЕих дерев: шоодин9tсий, груповий, кур,гинний (необхiдне пiлкреслити)
обсяГ ушкоджoIIоi деревитlи (ortoMip.ro), ц3lга ,, 9 , у тому.tиQлi сухостiйно\ /l
Ознаки пофшення стану лiсових цасаджень

Вид пошкоджеЕня Еасадх(еЕЕя (лiсова пож9жа, буревiй, j:Еiголалt, обдеденiння, вiдмиранfiя тавсиxшIняДepeB'зaxapaщeпicть,oб'Щaнпяшкiд''йuм"xio@r*"J"'"гyceциць'мacoвий
лiт метеrгикiв, опадання хво'r/лйстя,,зiдпущ.й;;;;;;;;;;;й;rl ,.'йr озIIаки, HexapaKTepHiдля пормаJIьного стану лерев) _

Fl::ж;ж:::"т*:,*ж*.,;;а;'f,т.;;;;;",;"J".#"ЁiЖ;,J'Нfi ff ffЖН:лlсозаюIс}Iого пi2цприемства щодо необхi

Ь tO,

iдпис)
g2А=fuшсьщй

(ilriцiали, прiзвище)

,. (посала)
(. 6 )) Сry 20 2_L

( , прiзвище)

тип лiсу B.fi с _ , роlьсф йЁ,u" lLiLLcL'L експозицiя
грунт пiдрiст п,iдлiсок



(ABTaloMHa Ресrrублiка Крим, облiсть)

лiстIицтво БроOiвськамld ,квlртм Jt ,видiл 8 ,площа га

Вид пошкодження Еасадження (лiсоза пожежа, буревiй,.снiголам, обледенiпня, вiдмираЕня таВсихання дереВ, захаращенiсть, об'lДашня шкiдниками *iбТББй*rйr" гусециць, масовийлiт метеликiв, опадання хво't'/листя,,Ёдлущ.";;;Й;; ;;;;Й; ,"'#r озцаки, HexapaKTepHiдля нормаJIьЕого стану лерев)

тип лiсу Съ ТtЮ _ , рельеф , експозицiя
rрунт пiдрiст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика

Ступiнь пошкодження, ураженця: посдицоке, спабке, середне, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Вид розподirry пошкоджених деров: Чодин9ц{ц, груповий, куртинний (необхiдне пiлкреслити)
Обсяг ушкоджецоi деревини (окомiрю), ц3/га ,lO ,у тому числi сухостiйноi
Ознаки пофшенпя стаfiу лiсових нас.rджень

к )-g->>
(посада)
rL

к 30> l7 20!|рку

Висцовок

оздоровчих заходiв _за

(посада)
(, 6 ) о/ 20!2_ року

20 2/ ооку

(Hafule туваlтня суб'екта господарювання)

(iнiцiали, прiзвЙщф

огляду_ санiтарного стану лiсовоi дiЙки:

прiзвище)



.6/-\
тип лiсу В2ас , рельеф l,'l,*nuuu , експозицiя

0il-|-

лiспицтво Вооdiвська мld , KBсlpTaJI 3{ , видiл /0 _, площа Ч,'L га

ТаксацiЁна характеристика насадження

rрунт*0gJ& .-
,MlýcriL

для нормаJIьного стану лерев)

вид пошкодження Еасадження (лiсова пожожа, буревiй, Фголаlrц. обледенiння, вiдмирання таВСИХаННЯ ДеРеВ, 3аХаРаЩеНiСТЬ, Об'liаНня тпкiдникаil{и хвбffiйй""*uЙоr" гусепиць, масовий

НТжJr#i:'llТiiliхво't'/листя,,dдлУщенй;й;; ;;;;й;; ,-',"*r ознаки, HexapaKTepHi

(Автсаомна Ресгrублiка Крим, облiстф

Ступiнь пошкодження, ж)ажецня: по(цицоке,,слабке. середЕе, сильне (необхiдне пiдкреслити)
ВидрозпОдirry пошКоджених дерев: Iтэодинокий,ДУповий. куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяг ушкоджен9i деревитrи (oKoпripno), tпзlга /?- , у тому числi сухостiйноi 6
Ознаки пофшення стаIIу лiсових пасlджонь

n)A , lz_ 20_2 [_ эоку

(посада)
<< 6' > O.r 20 2L року

Висцовок
iHжetlepa вiддiлу, (сектору) охорони . i захисту лiсу доржавЁого лiсог9оподарського(лiсомисл,лвського) пiдпрЙемсr"ч Ъбо ,jrrl,.rф;-;Ъопатолоrа державного спецiалriзованоголiсозахисrтогО пiдприемства Щодо необхiдноarl проr.д.r**" лiсозахисних чи caHiTapHo-оздоровчих заходiв. за рФультщамй п огilяду '.*i"up"o." -."u*y 

лiсовоi дiлянки:

(iнiцiаlrи, прiзвЙщф

, прiзвище)

пiдрiст



лiснрlцтво BpodiBcbKa лс/d ,Irвf,ртал _5( , видiл /'L , площа JL_ru
Таксацir_=на характеристика насадх(онЕя

вид пошкодження цасадження (лiсоза пожежа, буревiй,.снiголапr. обледенiнltя, вiдп,tирання таВСИХаНЕЯ ДеРеВ, ЗаХаРаЩеНiСТЪ, Об',ilдаlтltя шкiдн"пiм" хвБffiБЙ*uЙоr, гусециць, масовий

нтн,Jl#i:,iIТii1"-]]::/.,п",тя,,тiдлущ;й;;й; ;;;fi;;i ,",йr озIIаки, n.*uoun,ffi

сер9дня виоота'___tО

тип лiсу
,, експозицiя

грунт
пiдлiсок

лiсогагологi.пта харaктеристика

для норм€шьного аташу леров)

Ступiнь пошколжецня, ур€tженЕя: посдиЕоке,-Щ 9ФедIIе, сильне (необхiдrе пiдкреслиrи)
Вид розпОдirry пошКоджеппх дерев: IDодипомй, рlц9эдД,куртинний (необхiдпе пiдкреслити)
обсяг ушкоджецоi деревини (окомiрю), }nзl.a 

-g
у тому числi сухостiйноi _ У

Ознаки пофшення стаЕу лiсових насJджець

(пiдпис)

к Зо > ll
--.. 

-:_9_ 

20 2l рку

Висновок
iнженера вiддiлу. (сектору) охорсши. i захисту лiсу державного лiсогосподарського
$:::Y::::::::-"J* jTyji:".::"_ ;ь уry.;;;;опатолога державЕого спецiалiзов аного"1;.й;й;;i,;ж;;; 

ý:ilкххт"-.т,ч,#;ffi;:оздоровтIих заходiв лза ..результеш*|_rlогляду 
-.*i"up"o." -."ury 

лiсовоi дiлянки:с^|

(ABTanoMHa Ресгrублiка Крим, оОластО

(наЙме ;уВаlrня суб'екта господарlовання)

(iнiцiали, прiзвЙщФ

, прiзвище)_ (посада)
<< Ь )> __aJ_ 20 ZL року

., рельеф
l

пiдрiст



вид пошкодження насадження (лiсоза пожежа, буревiй,,снiголаtrл, обледенiння, вiдмираЕня тавсихання дерев, захаращонiсть, об'iЬння tuкiдниками хвffiь-**urпйr, гус9ниць, масовий

ffiТ}'Jtri:llТi}У_хво'i/листя,,вдлУщен*" *ор" 
"u.ro"oypn*," йi ознаки, HexapaKTep'i

грунт

Лiсогагологiчна характеристика

для нормаJIьного стану лерев)

Ступiнь пошкоджен}Iя, ураженЕя: поqдиноко, ЕФкs*соредне, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Вид розподiлу пошкодх(ених деров: пj]щццOкдДLгруповий, куртинний (необхiдrе пiдкреслити)
обсяГ ушкодженоi деревини (окомiрlю), м3/га /,l , у тому чиqлi суr<остiйно \ €
Озпаки пофшення стану лiсових насаджень

лiсництво Вроdiвська MlD*_, квартаJI 3l , видiл /(:, , площа tб 
"u

Таксацiftrа характеристика насалжеIшя

., BiK _ _1о р., бонiтет l ,середнiй дiаметр 2 Ч см,

тип лiсу ЬzТк- , рельеф

Лiснuк
. (посада)

<<Ц > 0{ 20920 92эоку

_ _ Сmqрцшй майсmео
(пiсничий (помiчник лiсниЙБ)-'
К 5 > _-0l 2О )?.2оку

Висновок
iнженера вiддii:t 9,:Y,l:Jл_::.*1r,__1 1?*".".у лiсу дерх(авЁого лiсогосподарського
$::т:т:*::-":"}jт_ylФ"";; ;а;" ч1*;;;;#"";;"J,"'i"u;:;";;;;",J,нfii#;жжil
оздорOвчих заходiв з& результатаIuи саrliтарного стану лiсовоi дiлянки:

(Авто-*омна Ресrryблiка Крим, облiсть)

середня висоYа

(iнiцiаrrи, прiзвище)

(посада)
,, 6_, Ol 20 2 L. року

, прiзвище)

експозицiя



, видiл _эе_, площа _ý_Q_.u

тип лiсу __]Ьдre_- _ )ре:ьеф експозицiя
rрунт 

ае-Р,Сао чrЩЙiцрiст пiдлiсок

(наймстування суб' екта госполарюванlя)

28

Вид поlпкоджеIIця насадж9ння (лiссва пож9жа, буревiй, сцiголапr, обледонiнпя, вiдмирання тавсихання дерев, захаращенiсть, об'iiання шкiдциками хйтйЕйнмвпiсть гусениць, масовлп1

ЖТl'J#i,;.,llТil]i::::\h'*ТЯ,,riДлУщ.";;;Й;пч .ro"oypu* ," Йl ознаки, IrexapaKTepHi

Лiсо:тагологiчна характеристика

дпя цормаJIьIIого стаЕу лерев)

Ступiнь пошкодження, и)аження: поодиноке, слабке, середIIе, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Вид розподiлу пошкоджених дорев: гоодин9кий. груповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяг ушкодженоi деревини (окомiрго), цt3/га 8-, у тому чrtслi сухостiйно \ 3
Ознаки пофшення стану лiсових наЕ}джень
_ Лiаtuлс* _ е Ф ,,lr6"r*bt;

(iнiцiали, прiзвище)

Висновок
iуlенега вiддiлу. (сектору) охор,)fiи i захист

rкенерьлiсопатоJIога державного спецiа-тriзьваного

, прiзвище)

лiсництво Броdiвсьtсапt/d



лiсництво BpodiBcbKa мlО , квартал 3,Э , видiл "| , площа "{,L га

Таксацift на характеристика насадження

склад .NO Cr , BiK 5Ь р., бонiтет
сепепня Rттпrr.гя U9 J ," fiлБtiлБл r^l 11

, середнiй дiаметр 2Е см,

ознаки пофшення стану лiсових цасаджень вйвивt
Лiснuк

u 4 n Ol 20 22 року ^-;';"-'_gщ@л@_ t{'(лiсничий (помi.пlиtс ni""r"o*)- ' lйЙЙГ_-

Вид пошкоджеЕня насадження (лiсова пожежа, буревiй, giгола]'{, обледенiння, вiдмиранЕя тавсихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками х"ыйБц'rrаявнiсть гусениць, масовийлiт метелИкiв, опадання хвоi/Лrтстя,,зiдлУщ.*u" nop,n па стовбурах та irr*i ornb*;;;;;;;;.p"t

, експозицlя
грунт пiдрiст пiдлiсок

Лiсшlатопогiчна характеристика

Ступiнь пошкодження, урФкення: пфдинокеrЩý.середЕе, сильне (необхiдне пiдкреслити)
BиДpoзпoдiпyпoшкoДЖeниxдepеB:щд2-гpyпoвий,кypтитtний(нeoбхiднeпiдкpecлити)

обсяг ушкоджено'i деревини (окомiрз о),м3hа f 0 , у тому .rислi сухостiйноi

n5o 20_2'L року

оздоровчих заходiв ,з& резудьт

4Jx\, v-LC'wLLъ.ц)|
_ (посада)

огляду санiтарного стану лliсовоi дiляъки:
LL!- tsсtr //

0l

(iнiцi

(наftrtенування суб'екта господарювання)

<<6'> о| 2lZLpoKy и, прiзвище)



, пфiст

Лiссrrатологiчна характеристика

Ступiнь пошкодження, и)Фкення: поэдиноке, Щ%середЕе, сильне (необхiдне пiдкреспити)
BидpoзnoдiлyпoшкoдЖeниxдсpеB:щй,гpyпoвий,кypтинний(неoбxiднeпiдкpecлити)

обсяГ ушкодж9Ноi деревиНи (окомiрП о),ьц3/га ./2 , у тому чиолi сlосостiйно \ _ j__
озrтаки пофшення стану лiсових насаджень вцяыы

лiсництво Броdiвська мlО , квартал 5} , видiл 7 , плоIца Q.f 
"u

Таксацiйна характ9ристика насадження

Вид пошкодження насаджеЕIIя (лiсова пожежа, буревiй, сFLголадt, обледенiння, вiдмиранIIя таВСИХаННЯ ДеРеВ, ЗаХаРаЩеЕiСТЬ, Об'iдання шкiд*"Йам, хвБfrйЪ;;Йr, гусониць, масовийпiт мотеликiв, опадання хвоii/ли."",,riдпущr;;;;Й;;";;;;аЙ;; ,"'**r ознаки, HexapaKTepHiдля нормаJIьного стану лерев)

,, 

', 
Ol 20 aL poKy

Висновок

$:::ж:r:::-т* j:т,'й;*;;;",jl.й;';-";i.";;"J""#';ЪТ;#."J'Нfi I#ж;:хлlсозахисшого пiдприемства щодо необхiiдностi проведеIIня лiЪозахисних tIи caнiTapнo-оздоровчих захо зо, розультс
йtьнZл а 9гляду санiтарного стану лiсовоi дiпянки:

(наймснування суб'екта господарюванпяj

20 Q_L poKy

,--r<<_ ВёР_

и, прiзвище)

тип лiсу Е.ЪС_ , ретlьеф Ё€*u,.,,.*"i- _, експозицiя__/l-



Вр"РryЩ
(HattvrmyBaHrи суб' екта господарюва"*и1

Вид пошlсодж9нпя Еасадження (лiсва пожежа, буревiй, снiголад,t. обледенiнкя, вiд,tирання таВсихання Дерев' захаращецiсть, об'i!&ння тпliдникаil{и хвБiliйЕfriнаявнiоть гусениць, масовийлiт метеликiв, опадання хво'r/п"."",,"iдпущо;;;й;";;;;ай;i ," йr ознаки, HexapaKTepHiдля шормаJIьного стаЕу лерев)

лiсництво BoodiBcbtsa уld , KI артал 3L( , видiл З , площа -]i / ,u

<< 2з_> 20_Э (_ року

тип лiсу bzQC- , ре.rьеф , експозицiя
rрунт 'ilЦ 

,пiдрiст пrдлlсок

Лiсотатологiчна характеристика

СтупiнЬ пошкодження, и)аження: поодипоке,jлбке, середне, сильЕе (необхiдне пiдкреслити)
Вид розподiлry пошкоджених деров: г_оодин9мй_груповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipнo), м3/га l0 ,у тому числi ср<остiйно i tr

Озпаки погiршення стану лiсових насадж9нь

0.6 .lcЁцll"6r .""Г 
.

(iнiцiали, прiзвище)

Р.Ь|I,щ,{уr,.,^-
(iнiцi{fиТ прiзвище)

((ZЧ) ,l t* 20_2-j_ року

iнженера вiддiлу (сектору) охоронп i"Нli:I
женера-лiсопатолога державЕого спецiалiзьваного

оздоровчих зацодiв, за результmами ог

(посада)
lL

ку

санiтарного стапу лiсовоi дiЙки:



(ABroHoMHa РеспублiKa Крим

лiсництво Вроёiвська мld , Iсвартал 3Ч ., видiл _.f , площа lC,{ га

Таксац:йна характ9рисмка насадження

Вид пошкодження насаджеIIНя (лiсэва rтожежъ буревiй, 9l-1iголаrи. обледенiння, вiдмиранЕя тавсихаfiня дерев, захаращецiсть, об'iцання шкiд*"пам, хв67БЙ*нч""Jiо", гусениць, масовийлiт мотеликiв, опадання хво't'/ди."",*iдпущБi;;Б;;; ;;;;й;,l ,iйr ознаки, HexapaKTepHiдля нормаJIьного стану лерев)

iнженера вiддiJry (сектору) охоропи i"Нii:Ii захисту лiсу державЁого лiсогрсподарського
$:::ж:r:::-т* j,jпр,й."й--Б"у;.;;;';*i."';'?""#'ffiЖ#".J'Нfi iжжн:i;

iдрiст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика

Ступiнь пошкоджоння, ур€Dкення: пс,од[Iноке,.слабке, середне, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Видрозподiлry пошкоджеших дерев: :Iоодинокий, груповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяГ ушкоджеЦоi деревиТи (oKoMipTo), tл3lга _f 3 ,у тому чиqлi сухостiйноi 5
Ознаки погiршення стану лiсових на:адкень ,ДА,

оздоровчих заходiв за резу огпяду_ ._санiтарного стаЕу лiсовоi дiлянки:

(наih,вlryвання суб'екта господарюванrя)

тип лiсу Л rС'

(iнiцiали, прiзвище)

ал.t.. _.дЪ i1_1.,z rul? 2
,Щ, .'"o"uo%/ _20tZZ року

Рс,

ГруЕт



лiсництво Вроdiвська мld , IGартал 3Ч _, видiл l8 , площа 2 ,/ 
"u

Вид пошкоджевня насаджецЕя (лiсэва пожежа, буревiй, 9Fýощаr, обледенiння, вiдмира}Iня таBcIжaннядepeB,зaxapaщeЕicть,oб'[цaнняшкiд""йuм'квffi,u",й',ГycoEицЬ'мacoвий
пiт метеликiв, опаДанЬ хвоi/лйстя,"iопу*о;;;й;";;;;ай;;,"'йr 

ознаки, HexapaKTepHiдля нормаJIьного стану лерев)

Таксац.йна характеристика насадження 
:

'*uo /0Й 
= " ,ъiк 6' -l р., бонiтет середнiй дiаметр 2 8 см,середнявисота 0 ZZ й,пов*оrа Ж 

l '' -------+-

тип лiсу 6rfiС , рсльеф експозицiя
rрунт

пiдrriсок

Лiсопагологiчна характеристика

СтупiнЬ пошкодження, ураЖепня: псодиноке, спабкеrсередне, сильне (необхiдне nionp.ao""r1
Вид розпОдiлу пошКоджениХ дерев:J9,9дцц9кий. груповий, кур,гинний (необхiдне пiдкреслити)

Ознаки погiршення стану лiсових на]аджоЕь

'пiдпис)

nLЧ, {L 20_( року

Висновок

я:::ж,н:;-т"}Jхж#т*з:уъй;н"''}к"#,Ёж;;:""J'жfi l#ж:il
жжffi:.о.чЖ,у.ч.J,",;:j"_" j:::9-,111.:,_й;;i;;;;;;;:;ffiЖ-"Т;'Чff ",Б;;:оздоровчIIх захолiв за резуль огIядул сапiтарного стану лiсовоi дiлЙки:

(iцiцiали, прiзмщ9

(iнlцiали, прiзвище)



вид пошкоджеЕня насаджецня (лiссза пожежа, буревiй, сЕiголащ. обледенiння, вiдмирання тавcиxaннядepeB'ЗaxapaщeЕicть,oб'i!aнняшкiдн"кiм"*"БЙ*uJo"'гycеницЬ,мacoвий
лiт метеликiв, опадання хво't'/пистя,,ьiдлущ.;;;;Й;;;;fiй,"'йrr озпаки, HexapaKTepHiдля нормаJIьного стаЕу лерев)

, окспозицiя
грунт

пlдлlсок

Лiсотатологiчна хар€жтеристика

Ступiнь пошкоджеЕня, ураже}Iця: поодиЕоке,ýДфщ9, сер9дне, сильне (необхiдне пiдкреспити)
Вид розпОдiлrу пошкодrкенйх дерев: гоодинокий,Iр)ц9вий, куртинций (необхiдпе пiдкреслити)
обсяГ ушкоджеЕоi деревиТrи (окомiРп о),ьц3/rа ,!0 , у тому числi сухостiйпо \ ,Г
Ознаки пофшення стану лiсових насzIджень чrК"Д,

лiсництво Броdiвська мld , KI Артал JLr , видiл 2Ч/ , площа 4 О га

ТаксацiЁна характеристика ЕасаджеЕня

скJIад ,/CCi ,uiK /Ё р.. бонiтет
середнявисота 2Y м,повнота Б'

l ,середнiй дiаметр 28 
"*,

тип лiсУ 

-_Б2ъс , ре.rьеф

(29) IL 20_Р|року

Висновокirженера вiддiлry. (сектору) охорони . i .u*"."y лiсу державЁого лiсог9сподарського
$*:У**::-'ji}j':Ч:*.:ч Ы ,:т.".о'.;оцатолога державЕого спецiалiзованого

ю
(i

0 r, JnI*p,B*i
(iнiцiали, прiзвище)

(пiдпис)

(Автономна Ресrryблiка Крим, обпiстý

u в,
(посада)

20!?_. эоку
прiзвище)



вид пошкодження насаджеfiня (лiсэва пожех{а, буревiй, 
"сýiголадл" 

обледенiння, вiдпtиранЕя тавсIIхання дерев, захаращеЕiсть, об'[цання rшкiд"r*ам" хвffiь-"*"Jоr, гусециць, масовийлiт метеликiв, опадання хвоii/лис"о,*iдпЙ*;;;;;;;;";Й;i,"'#r 
озЕаки, HexapaKTepHiдля нормаJIьного стану лерев)

" (посада)
<<И >> пl 20 2Z року

(пiдrтис)

20;2i року

(посала)
л( б) 0/ ._ _2O2LpoKy

(Автономна Республiка Крим, оОластО

(наttr*онувакrя суб'скта господарювання)

лiсництво BoodiBcbKa мld ,I@артал i5 .видiл 2 , площа 5,7 ,u

тип лiсу brФC- , рельеф , експозицiя

пiдлiсок

Лiсопатологiчна характористика

СтупiнЬ пошкодження, урсКення: пGодиноке, слфке'середше, сильне (необхiдне пiдкрес.тптти)
Вид розподiлry пошкоджених дерев: ]оодипокий,дщЩ, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяг ушкоджеЕоi деревини (oKoMipro), Iпr3/га ý ,у томУ чиолi сухостiйпо i ,г
Ознаки пофшення стану лiсових на-]адж9нь

$:::ж;ж:::-":р j:jT::"Tl.-""b.-b*.;;;;;"#"J""#'ЁЖ;#""J'TilЖ:Ж:i:лlсозахиспого пiдприемства щодо необхiiдносr,i проведення лiЪозахисuих чи caTtiTapHo-

r огляду л санiтарного стаЕу лiсовоi дiлянки:

прiзвище)

0. В. j,л{r,пцалrl-
(iнiцiали, прiзвиrце)



лiсl*ицтво Вr^diвська мld , кзартал 35 , видiл (t _, плоIца {./ .u

тип лiсУ 

- 
"_0z flc -- , Р]rьеф Р' \pu*r.*, __, експозицiя

Лiс gtагологiчна характеристика

для ЕормаJIьного стану лерев)

Ступiнь пошкодженЕя, л)tDкення: пФдицоке,_слабк9 середне, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Вид розпОдiлrу пошкоджеЕих дорев: trоодиномй, груповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяг ушкоджепоi деревиши (окоп,riр:*о), цл3/га ,, у тому числi сухостiйноi q
Ознаки пофшешня стану лiсових цаGаджень в,

Лiснuк
(посада)

<<А,ц > ,|L 20 ! |

вид пошкодженпя fiасаджеЕня (лiсова пожежа, буревiй, ,сцiголам, обледенiння, вiдмирання тавсиханЕя дерев, захаращенiсть, об'iцsння тпк|днrками хвffi,Ъ*"Jоr" гусониць, масовий

ЖТП'Jr#illlТi}1"_::::/.,П""П,,riДОУщ.;;;;Й"а сrо"бур.- ." Йi озЕаки, HexapaKTepHi

(наllмэнуватrня суб'екта господерlованняj

року

( 80)-lъ 20ul[_ року

Впсновок

Нil:хЖ"J"'#к !:"j:',|:,)'_::оry1" , 
i 

';;;;;.у лiсу доржавного лiсог9сподарського
$:::y:;::::::-"j* j,*i*il.:_"._;il,y,.;;;'.*"";;"J""#";#;#.,J'HHI#жH:I:

санiтарного стану лiicoBoi дiлянки:

(лiсничий (помiчпик оi;ЙЙб-

оздоровчих заходiв за результlтаIntи

и, прiзвище)



(ABTctoMHa Ресгryблiка Крим, ffi

лiсництво БрQdiвська мld , квартал Jб , видiл -f- 3 , площа { ,L ,u

Таксацiйна характеристика насаджецня

Вид пошкодження насадж9нIIя (лiсша пожежа, буревiй, снiголадц, обледенiння, вiдп,tирання тавсихання дерев' захаращецiсть, об'iiання шкiдr"пiм, xBor 
"u""Jo", гусениць, масовийлiт метеликiв, опадання хвоii/ли.r",,"iдпущ.й;;йrа сrо"бурах та iншi ознаки, HexapaKTepHiдпя нормаJIьЕого стану лерев)

склад
середЕя в,

тип лiсу ,',0
, рельеф |,1br"цrH tulr, , експозицiя

l
rрунт пiдрiст пiдлiсок

Лiсопагологiчна характеристика

СтупiпЬ пошкодженця, ураЖенця: поодиноко, спабке, середне, сильне (необхiдне пiдкреслп,rти)
Вид розпОдiпу пошкоджених дерев; Iюодинqкий. груповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяг ушкоджеЕоi деревини (окомiрг:о), }л3lга , у тому чиолi сухостiйноi
Ознаки пофшоння стану лiсових пасаджень Bl

Лiснuк
, (посада)а'(Ч ) Ol 202lpoKv

--э

0,6 jrйlrrоr-ri-
(i"iцiйЙББЙЙф

uГu 0t 203}року

Висцовок

$:::т*:::::-т} jт:Ф:l;ЪЁ""ь*.;;;;#",;"J""#"ЁъТ;#..J'нfi I#ж;:::
о3дOровчих заходiв за Dезультагамтd 

'пгп.,пv ', Iдvl1{lА -I{l v.лrI,aPHU-

rл r _" .| _ *ryrn 
/2 

огляду санiтарного стану лiсовоi дiлянки:

. 4,о) ., yl l( |1-1,L?/-U,t
(посада)

(наймнтування суб'екта господарlованrrя)

r 0с +v{L

<< ь> 0l 2}.L?__poKy

|Ja rvtlL ip

, прiзвище)



Вид пошкодження насаджоЕня (лiсэва пожежа, буревiй, ф.*9дд. обпеденiння, вiдмирацIIя тавсихаЕшя дерев, захаращенiсть, об':-дання шкiдrrйuм, xBfrЙJT*"t i.ru гусениць, масовийлiт метеликiв, опадаliня хвоii/пи."п,riдоущ.";;;й;. стовбурах та iншi ознаки, HexapaKTepHiдля нOрм.шьЕого стапу лерев)

Таксацiйна характеристика насадженЕя 
:

СКJIаД S.9 fiИ fo Ыt , BiK _J8* р., бонiтет / Ы , середнiй дiаметр ,1_о 
см,середня BffcoTa ]_:Д ,, "*"; та d7 , 

Г-' - Э-"'-1 '

l.Giffiб-

лiсництво Вроdiвська мlО , к}артал Sб , видiл /,Г , площа Z С 
"а

тип лiсу В-.Dе-
rрунт

, гiдрiст пiдлiсок

Лiсопаголоl,iчна харшffеристика

Ступiнъ пошкодженЕя, урФкенЕя: поодиЕоке, сдабке, середне, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Вид розпОдirry пошКоджениХ дереч: поодиЕокий, цруповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяг ушкоджецоi деревtши (oKoMipTo), м3/га /о ,у тому чиолi cyxocTili'o i +
Озцаки пофшеппя стану лiсових Еrcаджонь ,Д"

Лiснuк
, (посада)

к ф_> ' Ol ' 20 22-року

, , С*qру"й."й"*"р
(лiсничий (помiчник пБЙЙб- '

''Цо Ol 20;!L року

Висновок
iшжешера вiддiлу, (сектору) охорони. i .u"".ry лiсу державного лiсог9сподарського
ffi:T*:r:::-T,*J'jY:*:*_-Б- Ут";;;;;опатолога державного спецiалiзованоголiсоз ахисrтого пiдприемства щодо ;;;;;;;iЪ;;;Н;; i::}Ж:1,",n-.Т'Ч'#;ffi::оЗдоровчих заходiв. Зал резУлЬтатами (РГпЯДу 

'*rлз"цr:;_-;;;;У 
лiсовоi дiлянки:а tл...л

(Halfo. еlryванпя суб'екта господарювання)

(iнiцiми, прiзвищф

'tO-L , ,_,it U,*Lt! tl/t,
л (посада)

к6.> с)[, 2O2L року
прiзвище)

рельеф експозицiя



Вроdtgсже
(HalfortelTyBamи суб' екта господарюванrя)

лiсництво Вроdiвська лцld , кI артаJI 36 _, видiл / , площа - !,9 ,u

тип лiсу С. Уф реrьеф Р;,Вrr-цtц; , експозицiя

$:::ж;:::::-"J* jт:*:":l"ъ;-й.;;;;;"#;"J""#'"ЁЁ#Н;..J'НЖiЖжжн
оздоровчих зы<одiв* за л|е.з|льтатами, л*"ду'.*irupro.": .ffi"?.ЙЪ' Ч;Н;;

. r. ,t,_ *,ttokl,r-rct-ti

Вид пошкодження Еасадження (лiссва пожежа, буревiй, 9нiголам, обледенiння, вiдмираЕня тавсиханЕя дерев, захаращенiсть, об'iiання шкiдниками хвЫБйбfiт*""iоr" гусениць, масовий

ЖТl'J"Нlll]Тi}:"_::1,,i/*'тя,,вiдлУщ;;;;й;; ;;;;й;,l ,"',r*r ознаки, HexapaKTep'i

, п-дliст пiдлiсок

Лiсотагопогiчна хар€ктеристика

дпя ЕормаJIьного стаЕу лерев)

Ступiнь пошкоджеЕця, уражеfiня: по)диноке,*9дабщьсередЕе, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Вид розпОдirry пошКоджениХ дерев: гоодин9кий. груповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяг ушкоджеЕоi деревини (oKoMipro), м3/га ., у тому числi сlо<остiйrноi
Ознаr<и пофшення стану лiсових насаджоЕь в,

,с,В.,,tцli,-,rсв pnu;-
(iнiцiали, прiзвище)

20_2Z;loKy

Висцовок

ý 9t

(посада)
к (э > .C)f _20 ?_L.poKy

(iпiцiали, прiзвище)

грунт

Лiснuк*



лiсництво .BppOtBcbKa мП , квартаJI 3 Р _, видiл В _, площа .I О ,u

Таксацiйна характеристика насаджеЕня

склад 40Б _ ,BiK .5( р., бонiтет
середня висота ''2{ м, повнота |, r€ ,

// ,середнiй дiаметр 3Ь 
"*,

тип лiсу
, роrьеф

грунт
пiдлiсок

Лiсссrатологiчна характеристика

для нормаJIьного стану дерев)

Ступiнь пошкоджепня, л)ажеfiня: пфдиноко, слабке, середне, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Вид розподiпу пошкоджен!tх дерев:.д9(цщД, груповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяГ ушкодж9НоТ деревиНи (окомiрзо), м3/га 9 _, у тому числi сlа<остiйно \ !
озншси пофшення стану лiсових Еаваджень оr"лrу

Лiснuк_

(наltrлснувапrи суб'екта господарюванrи)

вид пошкодження насадженпя (лiсова пожежа, буревiй, сFiголаlrл. обледенiння, вiдмиранЕя тавсIIханЕя дерев, захаращенiсть, об'i'дання шкiдникiм" хвБffiи-я*л*"й.ru гусениць, масовий

НТ}'Jr'i:.,llНi}]"_::::/.,п"'п,,'iдпущrй;;;;]" ;;;;й;; ," йr озпаки, HexapaKTepHi

, (посада)
<<ц >> cl

,, ry u 

-а!_-2о 
2L .року

}11енега вiддiлу. (сектору) охорни i"::l}:li захисry лiсу державного оi.о.u.подарського

оздоровчих заходiв за р9зуль, :гляду санiтарного стаfiу лiсовоТ дiлянки:

.i.o.

(iнiцiали, прiзвищý

(посада)
к б > 'Cl 

20,?Z року

1зср

( , прiзвище)



пiдлiсоlс

Лiсопатологiчна хар€жтеристика

СтупiнЬ пошкодженfiя, ураЖе}Iня: пGодиноке,_9дабк9-середне, сильЕе (необхiдне пiдкреспити)
Вид розпОдirrу пошкоджених дерев: поодинокий,дщgРиД. куртинний (необхiдне пiдкреслити)

'' 4_u

,, { ,, _0[ 20 ZLpoKy

l

(пtдпис)
zO?t роФ

(Ав:ономна Ресгryблiка Крим, облБстф

(наfhвенування суб'екта господарювання)

пiсництво Вроdiвська м/ё , rвартал 3+ . видiл // , площа 2,'Г ,а

Таксац _йна характеристика Еасадження

, експозицiя
тип лiсу ВеЮС 

, рсльеф

rрунт 
#|,нЛ00 

." rЙ{t Гriдрiст

вшд пошкодження насаджеЕЕя (лiсава пожежа, буревiй, сgrгопалц. обледенiння, вiдмирацня тавсш(аЕня деров, 3ахаращенiсть, об':цання шкiдr"п*м, хвБIГп"-щ-rr*"йоr, гусениць, масовийлiт метеликiв, опадання хво'r/л"."о,,uiдпущ.";;;й;;-;;;;;;,.'йr ознаки, HexapaKTepHiдпя норм€шьного стану лерев)

обсяГ ушкоджеЕоiдеревиНи (oKoMiPr o),lo'/ra З , у тому числi сухоотiйно i 6
ознаки пофшення отану лiсових н@аджень о"ДJ _ 

-
tпу7м)

Висновок
iнжешера вiддiлу, (сектору) охорони 

. i .u*".ry лiсу державfiого лiсог9сподарського
$:::Т*rr:::-Тi}J'jЖ:й.:у_ Б- ф.й'u-Нопатолога державного спецiалiз ованоголiсоз ахиспого пiдприемства щодо ;.й;;#;'Ъ;iН;Х i::}ХЖ'',-'Т;'ЪТ,"#Н:о3дOровчих заходiв за результатами огпqп\/ ',гл (. ,,^,_.n, .Ту" о|пядУ. санiтарного стацу лiсовоi дiйки:

. ,i tt,0 . nl tгнlU(.iu;Ц!
_ (посада)

, прiзвище)

]



лiсництво Броdiвська лцld , l:вартал /'Ь 
, видi.ll ./ ,ппощч l, {r? га

Таксацiйна характеристика насаджепЕя

rрунт
, пiдрiст пiдлiсок

тип лiсу Dz ЮL , РЭльеф l ', о оrrr, ,'- , експозицiя

вид пошrсолження насадження (лiоова пож9жа, буревiй, cy]ryпarr,r. обледенiння, вiдмирання тавсихання дерев' захаращеЕiсть, об'iдапня шкiд"rйчм* хвэr-iБбй,Ъ*rйr, гусониць, масовийпiт метеликiв, опаданrтя хвоii/лис"", ,iдпЙri;;;Й;;;;;;Й;;,"'**l ознtжи, HexapaKTep'iдtrя нормаJIьного стаЕу лерев)

Лiс,lпатологiчна характеристика

СтупiнЬ пошкодження, ура}кенпя: поодиноке, слабке, с9редЕе, сильпе (необхiдне nio*paaor"*1
Вшд розпОдiлry пошКоджених дерев : _ц>одинокиfi . груповий, куртинний (необхiiдне пiдкреслити)
обсяг ушкоджеЕоi деревини (oKoMip,Ho), пц3/га ,ji тому числi сухостiйноi //
Ознаки погiршення стану лiсових нrcаджoнь вия]

,J,,0. ,. E'uou) 202,|

(_ЗQ-> 

-l'L 

20*L|року

Висновокiнженера вiддiпу. (с.ектору) охорони . i захисту лiсу державЁого лiсог9сподарського
ffi:Ж;rr:::-Т%J,'jУ:,iЙ::: 

-',.б" 

Ут.;;;;--йопатолога дерх(авного спецiа.пiзованого
jr ::ffi#;i' ЪЖН# fi:;:T-XXl",-'TX' ЪТ,lН;;:оздоровчих заходiв за_ резульЕlтами r Рл"ду 

'.ч*йuрrо." .Й лiсовоi дiляttки:

(Автоном lи ГесrrуОлi*аТри"ffi ffi

, прiзвище)./l Glосада)( ф) Ol _202_L
пiдп



лiсництво БроОiвська мld , кзартй 
-ц_-Видiл "/, L , площа

Таксацйна характеристика Еасадже}Iня

Вид пошкодження Еасадх(ення (лiсова пожежа, буревiй, 9FlГолам. обледенiння, вiдмирання таВСИХаННЯ ДеРеВ, 3аХаРаЩеНiСТЬ, Об'ЩаННЯ шкiд"п*iм, хвБПмсrъЪuu"Й"r, гусениць, масовий

ЖТl'J#l:ijЗiilя_хво't'/лrюм,,зiдлУщен;;Бi;" croroypu* ,. йi ознаки, HexapaKTepHi

груцт пiдрiст пiдлiсок

Лiсшатологiчна характеристика

дпя шормtшьЕого стану лерев)

Ступiнь пошкодженЕя, л)Фкення: пфдиноке,9Фý'середце, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Вид розподirry пошкоджених дерев: тоодипокий,дуповий, куртинний (необхiдне пiдrФеслити)
обсяг ушкоджоноi деревини (oKoMip_+o), }л3lга {0 , , утому чиолi сухостiйноi q

n_l*u
(пiДпис)

20Qj року

,,_{,, _9l_ 2g2-L року

i,]}::*.ou вiддiry. (сектору) охоFони i
Висновок

женерьлiсопатолога державного спецiалiзьваного

оздоровчих за рФульт

тип лiсу &.?' ршьеф fr€rrurur*- , експозицiя

,LО"l.. 
",;l t(+(Дtil_LД.

. (посада)

(наftr.rэкування суб'екта господарювання)

(iнiцiаrrи, прiзвище)

(лiсничий (помi.пrик лi;Еичогф

<<Ь> Or _2l_!'t-poKy

огляду санiтарного стацу лiсовоi дiпянки:

Озшаки пофшенuя стану лiсових насаджень
Лiснuк*

(Ц9садз1'0l



П"Цgrr*ЛЩ
(шаftsонування суб' екта господарюванlrя)

лiсництво Броёiвська м/d , rBapTaJI 5l , видiл / , площа l, L ,u

Таксаuiйна характ9ристика насадження
скJIад 40Сr.ц

- ' 
BiK :ЛГ_ р., бонiтет l ,середнiЙ дiамеrр ZY 

-см,м, повнота 0r{ý , ---7-середня висо{

тип лiсу flьtВь?lу , рэльеф

Лiс,>патологiчна харsктеристика

СтупiнЬ пошкоджоЕця, л)ажецЕя: поодиноке.,ýлабке, середЕо, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Вид розподirry пошкоджених дерев: тrоодинокрrй, груповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipнo), ц3/га ., у тому чиqлi сухостiйноi 5
Озlтаки пофшення стаЕу лiсових Еrcаджонь ви

вшд пошкодження насадження (лimва пож9жа, буревiй, gуiгопам. обпеденiння, вiдмирання таBcиxafiняДepeв'3axapaщeнicть,oб'...дaнняшкiд''nat,n"хв@r*uй'"гyceницЬ'мacoвий
лiт метеликiв, опадання хвоl/ллrстя, вiдлущ.";;;Й;;;;;;Й;rl."'#r ознаки, HexapaKTepHiдля нормаJIьЕого стану дерев)

'' 
L[,, ,\.,-/(пiдпис)

року

и
(пiдпис)

(посада)
о| 20 27--

к ) -> 

-а{.- 

20 LZ року

Висновокiнженера вiддiлу. (сектору) охоротrш . i захисту лiсу державного лiсог9сподарського
9::У_:::::вського) 'iлпр*ейст"u 

-rоо 
чrт.;;;-;i.опатолога державного спецiалiзоваЕоголIсозilмспого пiдприемства щодо тrеобхiдноari про"aд.*rп лiъозахисrтrrх ти carriTapHo-оздоровчих заr<одiв за рФультатчIи, оглядУ 'санiтарного стану лiсовоi дiлянки:,\\.

.7 
(посада)

(( Ь ) *.._-JL..-_ 20,2-7- рокУ

(iнiцiали, прiзвищф

rнlтарного стану лiсовоi дiлянки:
Вс-Р "

прiзвище)



Таксац_йна характеристика насадження

Бь,гскJIад kG,ZБru,г,ф{ё , BiK 7 / р., бонiтет 
-/--,середнiй дiаметр 28 

"*,середшвИсота Z1-7м,повноrч бF,^' -,

trVHT 
ff FмобоР цаff, ttqlf ,гiдрiст 

lt - 
, пiдлiсок

вид пошкодження ЕасадженЕя (лiюва пожежа, буревiй, фголапr. обледенiння, вiдмирання тавсихапня дерев, захаращоЕiсть, об':-дання шкiдникам" *"Бй*"riЬru гусениць, масовий

ж Tl.Jtrз;,l]Tiil:"_ ::::е".тя, 
з iдлущ.й ;й; ;;';;;;й;; ;; Ы Ъ, ;Ы,, 

"Ъ-Ьо 
*Й 

" 
r

, Лiсопагологiчна характеристика

для нормсшьного стану лерев)

Ступiнь пошкодження, урах(ення: поодиноке, Щ9,_середне, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий. куртлtнний (необхiдне пiдкреслити)
обсяг ушкодженоТ деревини (oKoMipTo), рr3/га , у тому чиолi сухоотiйноi
Ознаrслt пофшенrш стану лiсових Еrcаджень вц

0 /5lzебч.,r,ьrcец:,|-
(iнiцiали, прiзвище)

20_?& року

Висновок

}:r::,.,*,,_1i9:I,, 9,1yоМ охорони . i ;;;;у лiсу державного лi1сог9сподарськогоlдаРСg::у:l_:вськоtэ) пiдпр"емсr; ;а;-- i"*.;;;;;i\JrrwvrvlYl'Jl'Иl''b^ul'Q.' ПlДПРИеМСТВа lбО iНЖеНеРа-ЛiСопатолога дерх(авшого спецiалiзЬваноголlсозахиспого пiдприемства щодо необхiдностi проведення лiсозахисттr,тrr 1rrт пqчiта^,,^
----YYw"'^vrДvrv trlА!rУЛ9М9lЦ'1 ЩОДО НеОOхrдностi проведення лiсозахисних чи caHiTapHo_оздоровчих заходiв- 3а рФультатаI\,rИ ,, ОГЛЯДУ 

-санiтарного 
arury лiсовоi лiлянки:-q\r'

1тарного стану лiсовоI дiлянки:
lyl,IL ВСý

o,iоТ,

(посада)
Ol

(посада)

<<6)> 20 LL року
(пiдп



скпад _Щ
середня висd

ВроРЦвке ДIry ,,IалсИ с
(наttлtоlтування суб'екта господарювання) -

лiсництво BpodiBcbKa л,t/d , квартаJI ýl , видiл ц__, площа ц,3

Таксацiйна характеристика насаджеЕня

(ъоD lb 20 21!_року

Висновок

ft::ж;:н::-тф jх',р;;*;*Бут.,.п;-";i."";;"J,.#"'ЁЪ";;#..J'НЖff ffЖН:i:
оздоровчих заходiв за огляду _санiтарпого стану лiсовоi дiлЙки:

Л Д .0 .,,i.Дr.j,Kll1,{,&]t_,l_

,1 
(посала)

тип лiсу

грунт

, реrьеф

пrдлlсок

вlтд пошкоджоння насаджеЕня (лiсова пожежа, буревiй, сI{iголаrrл. обледенiння, вiдмирання тавсихання дерев, 3ахаращенiсть, об'iданця шкiд""йuм, *воVhйЙl;;йr, гусениць, масовийлiт метоликiв, опадання хвоii/л*.r",,riдпущ.Й;;;';;-;;;;Й;;,.'Йr 
озн€ки, HexapaKTepHiдJIя норм€шьЕого стану лерев)

Лiсспатологiчна характеристика

Сцпiнь пошкодження, и)аженЕя: по)диноке,,a""б-a, середЕе, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Вид розпОдiлry поtuКоджениХ дерев: ryодзнокИй груповИй, куртинНий (необхiдне пiдкреслити)

0 i9,lhаuпсOуаiГ

(( 6) ------^''0( 
__20зL.

(шiдп прiзвище)

експозицiя

пдрiст



лiсництво Вроdiвська мlО , Евартал 

''| 
, видiл Г , площа Ъ ,Д ,u

Таксаdйна характеристика насадження

Чr Dlv , BiK $f р., бонiтет l ,середнiй дiаметр 2V . 
"м,фЮ м, повнота Б'

rБч

тип лiсу -_ G 
'ЪС.

Вид пошкодженця цасаджеЕIIя (лiсова пожежа, буревiй, фголам-обледенiння, вiдмираЕня тавсихапня дер9в, захаращеЕiсть, об'шання шкiд*"пчм" *й7пЙ,-i*"J."о гусениць, масовийлiт метеликiв, опадання хвоi7ли.r",.riдпЙr;;;й;;;;";ур;i ,"^i**i ознаки, HexapaKTepHiдля нормаJIьIIого стану лерев)

Лiсэпагологiчна характеристика

СтупiнЬ пошкодх(еЕня, урФКення: поодинокО, слабке, середЕе, сильfiе (необхiдне пiопр..оrrФ
Вид розпОдiлу пошкоджених дерев: поодинокиtl, груповиЧ, кур.гиннйй (необхiдне пiдкреслити)

/обсяг ушкоджеfiоi дереви1.1и (oKoMitr но), мЗ/га /}L ,у тому .rислi сухостiйно i u/
--т-----,-;-

!Ll
Ознаrси пофшення стану лiсових нrcаджснь

_ Сrпар.u,шй майсrпер
(лiсничий qпомiч"ип лЙЙý- '

**Б о/ 20,L?- року

Висповок

Ёffi}.ffi,"#ffiiЬ fiЖJJJ",:}"*1",*;:::Цl _11.у дер}кавцого лiсог9сподарського
ffi:жJ#:;-т"}J,jу:t*т*- :,:Ц*;-"#"JlК"#';:хТН:."J'Жfi iЖff H:i:

rруЕт пiдрiст пiдлiсок

caHiTapнo-оздоровчих заходiв за розульlатами санiтарного стану лiсовоi 

'iй;;;,

(паtfuонування суб'екта .осполарю"аuЙj

(посад?)

(( 6> , прiзвище)20.Рроку

скпад
середня ви

''q, 20 2LpoKy



лiслlицтво БроOiвська м10 , квартат t3 , видiл io_ , площа 3r'/ ,u

тип лiсУ Ьдс- _ , ретrьеф

грунт
, пiдрiст

Лiсшlатологiчна характеристика

для нормаJIьЕого стану лерев)

Ступiнь пошколжешня, ураження: поодиIIоке,9пабке, середЕе, сильце (шеобхiдне пiдкреслити)

(iнiцiали, прiзвище)

(пооада)
,< 6 >> 0l 2О 8L року

(наftrrснуваlтня суб' екта господарювання)

Вид пошкоджецfiя Еасадження (lricoBa пож9жа, буревiй, снiголалпл, обледенiння, вiдмирання та
рсихацнq пglеR, 3ахаращонiсть, об'iдання шкiдr"*iм, хвоi7листя, irч"uй.ru гусениць, масовий

ffi Т}'Jr#i:i]НliУ"хвоi/ли 
стя,, вiдлУщй; ;;й; ;" ;;;;ай;,l,. йr озн аки, н ехар актер н i

u Гп_Ot 20_?LpoKy

BltcHoBoK

оздоровчих заходiв _ за рез}ць, огляду стану лiсовоi дiляlllслt:

експозицiя

пiдпiсок

прiзвище)



(паtfuенування суб'екта господарюванФ

лiсництво Броdiвська м10 , квартал Lq , видiл .tf , площа ЭrО ,u

вид пошкоджоншя насадження (лiсэва пожежа, буревiй, сц.qщщ обледенiння, вiдмиранпя тавсш(аfiня дерев, захар.}щенiсть, об'iдання шкiдц"каьr, *rййБrr*"йr" гусениць, масовий

ЖТ}'Jr#}ННi}l,iхвоii/листя, 
вiдлУщенй;й;;;;;;;; ,Гь*i озЕаки, HexapaKTepHi

n6, Ol 20_LLpoKy

iнженера вiддiry (сектору) охороЕи i"::iii:ll зах}Iсту лiсу д9ржавного лiсог9сподарського

,_ (посада)
<< 6 _р о/ 20 LL року

рельеф

, гiдрiст пiдпiсок

Лiсопагологiчна харжтеристика

СтупiнЬ пошкодження, и)Фкецня: поодиЕоко,Дбке*середне, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Вид розподiлrу пошкоджених дерев: ц9один9кий, груповий, куртинттий (кеобхiдне пiдкреслити)
Обсягушкодке}Iоiдеревини(окомiрто),рr3/га_ /,0 '/утомччислi с,rхпстiйтrпt ,Z

9::ж:::::-":l j::_чФ*{;ь;"чъ.;;;;;",;;"J"";""ft;;;;;""J'Нfi I#:жН:н

,bbl,(l)

Lict-z

прiзвище)

тип лiсу експозицiя
rрунт



Додаток 3

пiсництво Врddiвська м/d , квартаJI Э8 , видiп h 
, площа €r9 ,u

Таксацiйна характеристика насаджеЕця

ВlrД Ц9ЦКОДЖеЦНЯ ЕаСаДЖеЕЕЯ (Лiсова пох(ежа, буревiй, рFiголсrл,r, обледенiння, вiдмир,ання таВСИХаНня дерев, 3ахаращонiсть, об'iiдання шкiдниками х-ffiЙ*"uriоr" гусениць, масовий

;flli}'Jr#:i:llТill11:::З'.'П,,=iдпУщ.Й;;р;;;rЫ.i .. ,"*t ознаки, HexapaKTepHi

тип лiсу ,ршьеф ,'( , ,rОi,експозицiя

пiдрiот

Лiсglатологiчна харшсiеристика

СтупiнЬ пошкодження, ураЖення: пфдиноке,sФýе, середне, сильне (r*еобхiдне пiдкреспити)
Вилрозподi,гry пошкодж9IIих дерев:.поодинокий, груповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяГушкоджеНоiдеревиШи (окоlrtiрЗо),*о'/rЧ rff ,УТОМу чиолi су*остiйно Е
ознаки погiрlшешня стану дiсових Еасаджепь

Лiснш:*

,,_j{_, '"Ёl*'

n Г_,,
-aI-2OOL року

Висновок
i:rтз" вiМлу. (сектору) охоFони i захист;i захисry лiсу державIiого лiсог9сподарського
$:::уr::r:::-"j,.]_ j_,.1фФ.ы-;ь;'ф,-;;;;;"J".J""ЁiТ-ii..J'Нfi iЖжН:il
оздоровчих заходiв за р9зульЕlтами / о, санiтарного стану лiсовоi дtп""*",'*Ьн;Э

(ABTrHoMHa Ресrryблiка Крши, облiоть)

тiiдпirс)

(_6_D ' С{ _20 LL.poxcy

'Q/w? ВёР,

(iнiцiапи, ftрiзвище)

)U[6р,кед:цl tt (u алсцlьJч!р))
(наfu,rснуваllня суб'екта господарювання)



пiсництво Врddiвська м/О , кзартй 38 . видiп lp , ппоща 3,О ,u

Таксацйна характериотика насадження

р., бонiтет l ,середнiй дiаметр 2 t 
"r,

Вltд пошкодж9IIня насаджоЕIIя (лiсова поN(ежа, буревiй, снiголаrrл, обледенiння, вiдмир.ання тавсихання дерев, 3ахаращенiсть, об',iцання шкiдникам, кво-lБi"a"uйоr, гусениць, масовий

iflТ,ЖJr*i'^llТilЗ1:::]Р'*rп,,*iдпущ.;;;;Й;;Б;?'Й ," r"*i ознаки, HexapaKTep'i

Лiсс патологiчна харакЪеристика

для IIормшIьцого стаЕу лерев)

СтупiнЬ пошкодження, ураЖен}Iя: псодинокеr 9дфке,.середне, сильЕIе (необхiдне пiдкреспити)
ВиДрозпОдi,гry пошКоджеЕиХ деров: ]оодишокИй, труповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)

року

Висновок

$:::у*:::::-":р j:j-*Ыт;-"'Ь..уъ#;;:"i.#"J""#'п;;;?;:."J'Жfi Нi:жН:i:
ОЗДОРОВЧИх заходiр," зА резульlгатаyилпргляду,*фй;;;---;;ы"ъ.оilr,т#iн;

( /'l_ ( л,-l - -

а-al. ,чt/с4rд|-l"t Г _.
(посада)

<< 6_>> О/ . _2\'Z|poxcy

(Авгlномпа Ресгryблiка Крим, область)

(наthvr+lryвання суб' екта господарювання)

'tlйL 13

, прiзвище)

скпад

експозицiя

середня висота

тип лiсу роrьеф

rрунт , i|,r*, , ;, ,{,,r,{ пiдрiст пiдлiсок

)



Вцд пошкоджеIшя насаджеЕIIя (лiсова пожежа, буревiй, 9нjгодам. обледенiння, вiдмир.ання тавсиханпя дер9в, 3ахаращенiсть, об',iцання шкiдниками *"ffi-*-r,-неявнiсть гусениць, масовий

i[Тi'л}НЗ*IТ1]::,lхiоТ/листя,,,iдоущ.п;;;;р;;;;;;;ай;i;йiъъ;'.-",J-'.й.р"i

пiсництво Врddiвська м/d, , кзiртагr J8 , видiп 9 , ппоща /,5 ,u

Таксацйна характеристика насаджеЕIIя

_, . Сrпqр,ttшй майсrпеr
(пiсничий (помi,пrик оiЙБ)- '

n 5 u 

---PL- 
_20 2L року

Висновок
iнlKeIlepa вiддiлу. (сектору) охорони . i захистУ лiсу державIiого лiсог9сподарського
9:::Т:::.Т=-"j,']_j"'a1l"iЙ** ЪО, цrryЙч--Йоп*ооо.ч державЕого спецiалiзованого--;.й;й;;;i,ъ;;iж;;fi:ýт-х".т"".Ж'Чffi.Н;;:
О3ДОРОВЧих захолiв . зft результатами огляду санiтарного стаЕч лiсовоТ пiпlттткт;r.cTaITy лiсовоI дiлянки:

тип лiсу роlьеф

rрунт тiдрiст

Лiсс патологiчна хараlЬеристика

СтупiнЬ пощкодження, ураЖецЕя: псодицок0, слабке, середне, сильне (необхiдне пiдкреслити)
ВидрозпОдi:ry пошКоджениХ дерев:._-Iоодинокий, цlчповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяГ ушкодж9НоI деревиШи (окопtiРl о),лlt}/га 9 , у тому числi сlо<остiйно l .J
ознаки погiртшення стаfiу лiсових на.]адже}Iь

Лiснuк:_

(iHiк 6' > 0 2O4L*. potty

с
огляду caнi
rlre /3С,

и, прiзвище)

експозицiя
-\

пrдлlOок



лiсництво Броdiвська мld , квартал '1Д , видiл |L , площа 3, / *

тип лiсу

rрунт
, пiдрiст пiдлiсок

Лiсстlагологiчна характеристика

для IIормаJIьЕого стаЕу лерев)

СтупiнЬ пошкодження, ураження: пФдинокео сдабке, сер9дЕе, сильне (необхiдне пiдкреслити)
Вил розпОдi,rry пошКоджеЕиХ дерев: поодиЕокий, цруповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяГ ушкоджеНоi деревиПи (oKorrrip:l о), t,f /rа ,l0 

, у тому числi сухостiйно i Г
ознаки погiрпrеlrня стану лiсовиХ пасаджоIr*гВFЯВИВ :

вlтд пошкоджецня насадження (лiсова пох(ежа, буревiй, снiгопалл. обледенiння, вiдмиранIIя таВСИХаННЯ ДеРОВl 3аХаРаЩеНiСТЬ, Об'i,ЦаННЯ Шкiдникаil,lи хвБffiБ]tаяввiсть гусениць, масовий

i:i1}'J#i;,l]ТiliУ_хвоl/листя,,зiдлУщен"" *ор" 
"u 

.roroypu* ," йi ознаки, HexapaKTepHi

_ Лiснuкt 1п*дý-% Ж,r Ц , ' (| /- ' 20 2n _poKy ; 
-:-;-^-'

u Г, ol 20??-року

Висновок

H',::'J'J*".1'*Y., 9,'У.|Рл_:]оF_:ч' i ;;;;;;у лiсу державIIого лiсог9сподарського
9i::у::::::-"jр_lтiryiй*""'"о"у1.;;;;"";;Ь"#';;;;;;;":;:;;ffi ;:::
оздоровчих за рФуль огляду 11нi_тарпого стац.у лiсовоi дiлянки:

|'-цfu( , ч.l'е /UL.Т-е-ц!

(ABTlltoMHa Ресrтублiка Крrм, облiсть)

- . L v \4l- /.,/ ., _irL LL с

(iнiцiЙи, прiзвище)
20 ?-L РОlý/



лiсництво Броdiвська Mld , rзартаJI //Е , видiл 6' , площа J / ,u

тип лiсу
рсльеф

rрунт гiдрiст

JIiсопатологiчна характеристика

СтупiнЬ пошкоджеЕЕя, }таЖеIIня: пGодиIIоке,jлабк%сеР9[Н€; силыIо (необхiдне nio*p.rorrr|
Вшд розподi,rrУ пошlсоджеНих лерев:, ]оодипокийJруповий, кlр.гинний (необхiдне пiдкреслити)

''.rо о( 202L року

ВШД ПОШКОДЖеННЯ ЕаСаДЖО}IНЯ (ЛiЮва шож9жа, буревiй, фголапл. обледенiтtлтя, вiдпtирання таВСИХаfi}IЯ ДеРеВ, ЗаХаРаЩеШiСТЬ, Об'foаrrпя шкiднлtкiм**ЪЪ *;Бйо"u 
гусениць, масовийлiт метеликiв, опадання х'о't'/л"."",iЦпущо;;;й;" стовбурах ru iri*i озЕаки, нехарактерпiдля, $opмaJlbнol"o стану лерев)

Хr:::У: *fufor., f,y1:ryl __o*l::,n ,.i:ЩЬ лiсу державЁого лiсогрсподарського(лlсомисливського) пiдприемс""ч Ъбо i"п.о.р*лЪопатолога державЕого спецiаliзованого
ffiЁrf,j:'О.ч}#ОjеМСТВа ЩОДО Необхiдноiti.пiоrrд.""" лiЪозахшсцих чи caHiTap*o_

ъilqr;;нrэжr:у:у .*ф"о"" - 
Ъ"ч"у лiсовоi дiоп"о",

Q.озасlпь, Броdiвсьkuйрай
(Ав:ономна Ресrryблiка Крим, оОлЫ4

(Hatfuv онувакrи суб'екта .ооподарювання)

експозицiя

пiдлiсок



y__"",wvtlcv llУ<lVLаVОftИИUЦИ
(Автономна Рестryблiка Крим, областф

лiсництво BpddiqcbKa м/о _, rBipTй ,3Ц ,_, видiл 33_ , площа /, У *

Вид пошкодження IIасадж9IIЕя (лiсэва пожежа, буревiй, сFjгопам, обледенitlтtя, вiдплиранfiя тавсIIхаfitIя дерев, захаращеIliсть, об'iданrrя шкiдцикамш хво u""J.", гусеЕиць, масовийлiт метелИкiв, опадання хво'r/Лий,iiлпffiЫ-.й;. стовбlрах та iттшi озIIаки, HexapaKTepHiдля, нормаJIьного стану лерев)

Ступiнь пошкодженЕя, }aраЖепЕя: псодинок9, gФДf.*СеРе.ЩН.; сипыIе (несбхiдне пiдкреслити)
Вид розпОдi,гry пошкодженйх дереч:,*оодIн9кеrй, груповий, кlр.гинний (необхiдне пiдкреслити']----**.^-у-"..':1ryДrPytrU$ии'кyp.гинции1нeoбxiднeпiдкpecлити)
обояГушкодх(оЕоlдеревиНи (oKoMipr o),yf /rа 0u , у тому чиспi сlосостiйно I t
ознаrси погiршенrrя стану лiсових ш€Еаджешь ц, ,Лiсн.цк

l. (Поgада) : -
<<Ч r> 0[ 2o2L

Об ,h|Ё.,rr,.kэ;еГ
(iriцi'й,ъББйБ-

, , С.rр*"ч *"а"m"р
\лlсниtий(помi,пrиклiсничого)) l

к5о о| 2Ot2L

$:::y:;:r:::-T* j,*}rj;.Ф.,:;;-;;:'i-;;Ы-Н."}К"#о;:ТJ;#..J'НННffжн:::
:l.":,g#jу.оллпЙr,Ё"Ёii-';Й';."l#ffi ;ffi 'Ж:::Жl}Х]:}КХТl,"".?,1'ч,ff i:::::ч!I carriTapHo-оздоровчих за резу

4 {)i -l . _,l ,.LH.LJL.71L!-I

/t 
(посада)

оглядул санiтарного отаЕу . лiсовоi дiЙки:

.," \rrvvoua) ъ ,, /(п
<< (; _)> _ Й 21.1L року

(iнiцi прiзвище)



лiоництво Bp.OiBcb,Ka м/d- , кзiртатr J// , видiл jlO 
, площа 4 # ,u

Тмсацiйна характеристиIса насадження

тип лiсу , . С" t'fu " , роlьеф _

rрунт ilrй , '''{uЛ 
,пiдрiст

Вид пошкодженЕя насаджgЕIiя (лiсова пожежа, буревiй, 9lliголам, обледенiлlrтя, вiдплиранЕя тавсIlха,ншя дерев, захаращеItiсть, об'l]цанrrя шкiднийами хвоl]Ъ-лаявнiоть гусениць, масовийлiт метеликiв, опадання хво't'/лис"",,=iдпущ;;;Б;на стовбурах та iтtшi озшаки, HexapaKTepHiдля. fiOрмаJIьЕого стану дерев)

Ступiнь пошколженЕя, }Фа)I(ецця: пфдиноке, сдабке, СеР9ДIIе; силыIе (необхiдте пiдкреслити)
Вlц розподi,гry пошlсодркенйх дерев,:,Еоопин9шй,.групови:й, кур.гиннйй (необхiдне пiдкреслити)
обсяг ушкодж9ноi деревиши (oKoMip:*o), рri]/га 9 ., у тому числi су*остiйно\ 6
ознаки ПОгiртпgцllя стану дiсових IдаGаджешь в

,, ц , "'йi*^*' _2о 2Z l".) (iнiцiЫи, прiзвЙщф

( Г)-Ol 20-1ZpoKy

}:r:::l" вiддiлу (сектору) охоропи i'::ii:Ii захисry лiсу державЁого лiсог9сподарського
ft::rжн::-"J,**.'d;*й-;;й#ffi Ё"#;К"#О;:Ъ"#;il."J'Нfi НffЖ;:il

1созахисних ч}I caHiTapHo-оздоровчих заходiвл за резу, санiтарного отану . лiсовоi дiлянки:|,,l-цLФ

Y, _vllwvlrLc,, LrуUчабvокuu f,)uu
(Автэномна Ресгryбпiка Крим, облiстф

(наfп,rаlryвапш суб'екта гооподарюваlrrи)

20!L_poKy

е{'р

, прiзвище)



лiсництво Броdiвська м/d , к]артаJI ,rr/ , видiл 2л5 , площа Е,,6, 
"а

Таксацйна характеристика насаджеfiня 
;

, експозицiя

пiдлiсок

Jlicc патопогiчна харакЪеристика

Ступiнь пошкодженЕя, }aрilкецня: псодиЕоке, слабке, CePeflHe; сипыI9 (несбхiдне пiдкреслити)
Вид розпОдi,гry пошКодженйХ дерев,:,]оодиlт9кr,rй, груповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
0бояГ ушкодх(оЦо'f деревиПи (окомiРt o),yru/ru 4! , у тому числi оуlсостiйно т /
ознаtси погiршеншя ставу лiсових }IаJаджеIIь в

Вид пошкоджоння насаджеЕriя (лiсова пожежа, буревiйr._Щц.обледенiтlrтя, вiдtираЕЕя тавcIlxаншядеpeв'зaхapaщeIricть,oб'.Ёцaнпяшкiдникaмшnffiu""йo,uгyceниць'мacoвий
лiт метеликiв, опаданшя хво't'/лисr",,riдпущ.й;й;на о"оuбlрч*.,u irrшi ознаки, HexapaKTepHi
для. нормаJIьнQго стаЕу лерев)

ЛiclluK*

'rц, ZO 2L poKi

/И "(lБ,ш.лr ,i-
(iнiцiали, прiзвище)

.

| ф "LИHlz rц1-
(iнiцiали, YтiJiз вище)

_ Сtпqр,tццй майсrпер 
,(лiсшичий 1помi,пrикТЙЙfr-'

./-к9 >-0l 20.2LpoKy

Висновок

$:::ж;ж:::-"Jр J,:,d;*;--'.й i-;..;;;';-лЙ"#"J".#'ПЁЪТ;;:".J'ЖЖi#:ýНН:

:гляду саяiтарrrого стаЕу . лiсовоi дiлЙки;

l|. 
(посада)

<< О _>> Ol _20_ZZ року

Y, _vJ,l*wlr|o L|уUUrбчоlf ц,u f)Цu
(Авпномна Ресгrублiка Крим, облiсть)

прiзвище)


