
АКТ
погодження насаджень

на доцільність призначення супільних са: рних рубок

21 квітня 2022 р. м. Турка

Нами, начальником відділу охорони і захисту лісу (ДП «Самбірський ЛГ»
Задільським В.В, старостою села Гусне Змійовським В.О., провідним інженеро-
лісопатологом відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Кучмою Ю.А., в.о.
лісничого Верховинського лісництва Осовським|М.М., проведено огляд лісових
насадженьна предмет доцільності проведенняв них суцільнихсанітарних рубок.

1. В результаті обстеження встановлено: всі насадження в яких проведено
лісопатологічне обстеження (Акт лісопатологічного обстеження від 21.04.2022 року)
вимагають проведення суцільних санітарних рубок.

2. З метою|наведення (належного (санітарного (стану, недопушення
розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості
деревини та згідно вимог ,ССПЛУ" доцільно провести суцільні санітарні рубки на
загальній площі 2,0 га, загальною кубомасою 374м', в т. ч. ліквідної - 121мі,
ділової - Ом'; а саме:

Верховинське лісництво
Квартал 23, виділ З5д1, площа 1,0 га; загальною кубомасою 227м?, в т. ч.

ліквідної - 76м'", ділової Ом';
Квартал 23, виділ 35д2, площа 1,0 га; загальною кубомасою 147м), в т. ч.

ліквідної-- 45м?, ділової-- Ом'

3. Рубки провестив термін згідно вимог "Санітарних правилв лісах України".
4. Ділянки, які вийдуть зепід рубки заліснити цінними лісоутворюючими
породами відповідно до умов місцезростання шляхом створеннялісових культур
та сприяння природному поновленню.

Доакту додається:
і. Додаток 1 "Акт лісопатологічного обстеження" від 21.04.2022 рокуатет СРКОГО ДО

Начальник відділу охоро туєст
4ДП «Самбірський ЛГ»/ 7 Задільський В.В.

Змійовський В.О.

учма ЮА.

Осовський М.М.



АКТ
лісопатологічного обстеження насаджень

на допільність призначенняв них заходів з поліпшення санітарного стану,
а саме суцільнихсанітарних рубок

21 квітня 2022 р. м. Турка

Нами, провідним інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП
"Львівлісозахист" Кучмою Ю.А., інженером-лісопатологом відділу нагляду та
прогнозу ДСЛП "Львівлісозахист" Височанським М.М., в|присутності
толовного лісничого Турківське ДЛГП "Галсільліс" Хомика М... за участю
лісничого|Верховинського|лісництва|Осовського|М.М.|проведено
лісопатологічне обстеження лісових насаджень на предмет доцільності
проведення в них суцільних санітарних рубок.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування 2017
року,а також фактична характеристика насаджень надень обстеження наведена
в додаткуІ ("Зведена відомість насаджень, що потребують суцільної санітарної
рубки").

Верховинське лісництво
Квартал 23, виділ З5ді, площа виділу 20,0 га, в рубку 1,0 га.
Таксаційна характеристика: склад 10Бкл, вік 91 років, повнота 0,69,

бонітет 2, середня висота24 м, середній діаметр 36 см, запас на І га 327 м.
Категорія захисності: захисні ліси.

При обстеженні встановлено: склад 10Бкл, вік 97 років, повнота 0,01,
бонітет 3, середня висота 21,5 м, середній діаметр 34 см, запас на| га 227 м).

Насадження пошкоджене вітром. Окомірно встановлено більше 9090.
Наявнідерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою
системою, нахилом стовбура понад 30? від вертикальноїосі, обідраною корою
понад Уа периметра стовбура. В минулі роки насадження було пошкоджене
пожежею. Внаслідок даних пошкоджень дерева відмирають та втрачають свою
технічну якість.

Оскільки насадження пошкоджене суцільним вітровалом пробна площа
обстеження санітарного стану насадження не закладалась. Доцільно провести
суцільну санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 35д2, площа виділу 20,0 га, в рубку 1,0 га.
Таксаційна характеристика: склад 1ОБкл, вік 9Ї років, повнота 0,69,

бонітет 2, середня висота24 м, середній діаметр 36 ом, запас наІ га 327 м).
Категорія захисності: захисні ліси.

При обстеженні встановлено: склад 10Бкл, вік 97 років, повнота 0,01,
бонітет 3, середня висота 21.4 м, середній діаметр 34 см, запасна І га 147 м",

Насадження пошкоджене вітром. Окомірно встановлено більше 9095.
Наявні дерева із поваленимита зламаними стовбурами, підірваною кореневою
системою, нахилом стовбура понад 30?від вертикальноїосі, обідраною корою
понад У4 периметра стовбура. В минулі роки насадження було пошкоджене
пожежею. Внаслідок даних пошкоджень дерева відмирають та втрачають свою
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технічну якість.
Оскільки насадження пошкоджене суцільним вітровалом пробна площа

обстеження санітарного стану насадження не закладалась. Доцільно провести
суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:
Обстеження проведено назагальній площі2,0 га.
1. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення

розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості
деревини, керуючись »СПЛУ" вважаємо за доцільне провести:

зууцільні санітарні рубки на загальній площі 250 га, загальною кубомасою
З74м, вт. ч. ліквідної - 121м), ділової- ом'; асаме:

Верховинське лісництво
Квартал 23, виділ З5ді1, площа 1,0 га; загальною кубомасою 227м),в т. ч.

ліквідної- 76м', ділової- Ом);
Квартал 23, виділ 35д2, площа1,0 га; загальною кубомасою 147м',в т. ч.

ліквідної-- 45м', ділової - Ом'

2. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених
Санітарними правилами в лісах України.

3. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного
природоохоронногота лісового законодавства.

4. На основіактів огляду місць рубок забезпечити заходи з відновлення
лісів відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою КМУ
від 01.03.2007 р. Ме 303.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або
пошкодженню суміжних насаджень.

Доакту додається:
"Зведена відомість насаджень, що потребують суцільної санітарної

рубки".
- "Зведена відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що
потребують суцільної санітарноїрубки".
- Плани лісових насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки.

Провіднийі інженер-лісопатолог
відділу діагностики ДСЛІ "Львівлісозахист"ЕЙКучма Ю.А.

Інженер-лісопатолог відділу нагляду
та прогнозу ДСЛП "Львівлісозахист"" /7/2е--ч»|Височанський М.М.

Головний лісничий
иа Й

Турківське ДЛГП Галсільліс" зе 1 Хомик МІ.

Лісничий Верховинського лісництва 2 Й Осовський М.М.
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Акт
лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення

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

21 квітня 2022 р. м. Турка
Нами, провідним інженером-лісопатологом відділу діагностики ДОЛІ"Львівлісозахист" Кучмою Ю.А., інженером-лісопатологом відділу нагляду та

прогнозу ДСЛІ "Львівлісозахист?  Височанським М.М., в присутності
толовного лісничого Турківське ДЛГП "Галсільліс" Хомика М... за участюв. лісничого Верховинського лісництва Осовського М.М., лісничого
Надсянського (лісництва Ільницького МІ. лісничого (Прикарпатського
лісництва Михайлика В.П., лісничого Лімнянського лісництва Пшенецького
СІ., проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведенняв них
заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибірковихсанітарних рубок.

Лісопатологічне|обстеження1проводилось|шляхом опрацювання
первинної|документації:|матеріалів|лісовпорядкування,|матеріалів
інвентаризації осередків шкідників та хвороб лісу, повідомлення про появуознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, переліку заходів з
поліпшення санітарного станулісів.

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

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

Всього  лісопатологічне|обстеження насаджень |на|доцільність
призначенняв них заходів з поліпшення санітарного стану,а саме вибіркових
санітарних рубок проведеноназагальній площі46,3 га.

Верховинське лісництво
Квартал3, виділ 23, площа3,0 га
В даному |насадженні 1щспостерігається 0(заселення|стовбуровими

шкідниками (короїдирізних видів), а також відпрацювання в комлевій частині
технічними шкідниками (вусачами, рогохвостами). На пошкоджених деревах
крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається
пожовтіння хвої. Насадження пошкоджене стовбуровими та комлевими
Тнилями з ознаками діяльності дереворуйнівних грибів. Ділянка захаращена
вітровальними та буреломними деревами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову
санітарну рубку.
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Квартал18, виділ 8, площа 390 га
В даному |насадженні 1щспостерігається (заселення|стовбуровими

шкідниками (короїди різних видів), а також відпрацювання в комлевій частині
технічними шкідниками (вусачами, рогохвостами). На пошкоджених деревах
крона ажурна, хвоя (дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається
пожовтіння хвої. Насадження пошкоджене стовбуровими та комлевими
гнилями з ознаками діяльності дереворуйнівних грибів. Ділянка захаращена
вітровальними та буреломними деревами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову
санітарнурубку.

Квартал 26, виділ 42, площа63 га
В даному  насадженні спостерігається4заселення0стовбуровими

шкідниками (короїди різних видів), а також відпрацювання в комлевій частині
технічними шкідниками (вусачами, рогохвостами). На пошкоджених деревах
крона ажурна, хвоя (дрібна, укорочена, блідо-зелена. (Спостерігається
пожовтіння хвої. Насадження пошкоджене стовбуровими та комлевими
тнилями з ознаками діяльності дереворуйнівних грибів. Ділянка захаращена
вітровальними та буреломними деревами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову
санітарну рубку.

Надсянське лісництво
Квартал34, виділ 15, площа6,4 га
ВВ даному |насадженні|спостерігається |заселення|стовбуровими

шкідниками (короїди різних видів), а також відпрацювання в комлевій частині
технічними шкідниками (вусачами, рогохвостами). На пошкоджених деревах
крона ажурна, хвоя (дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається
пожовтіння хвої. Насадження пошкоджене стовбуровими та комлевими
тнилями з ознаками діяльності дереворуйнівних грибів. Ділянка захаращена
вітровальними та буреломними деревами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову
санітарну рубку.

Прикарпатське лісництво
Квартал 8, виділ 21, площа0,8 га
Насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом. Наявні дерева із

поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою,
нахилом стовбура понад 30" від вертикальноїосі, обідраною корою понад У
периметра стовбура. Частина дерев пошкоджені стовбуровими та комлевими
гнилями з ознакамидіяльності дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову
санітарну рубку.
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Квартал 7, виділ 15, площа6,0 га
Насадження пошкоджене опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками

(короїди різних видів). На пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна,
укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурівіна коренях скупчення смолиу вигляді набряків. Наявність темно-бурих шнурів
ризоморф та білої плівки міцелію. Частина дерев пошкоджені раком ялиці.
Ділянка захаращена вітровальнимита буреломними деревами.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову
санітарну рубку.

Квартал8, виділ 22, площа 3,3 га
Насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом. Наявні дерева із

поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою,
нахилом стовбура понад 30" від вертикальноїосі, обідраною корою понад У,

периметра стовбура. Спостерігається заселення стовбуровими шкідниками
(короїди різних видів), а також відпрацювання в комлевій частині технічними
шкідниками ((вусачами, рогохвостами).||Частина дерев|пошкоджені
стовбуровими та комлевими гнилямиз ознаками діяльності дереворуйнівних
грибів.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову
санітарну рубку.

Квартал8, виділ 24, плоша 4,5 га
Насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом. Наявні дерева із

поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою,
нахилом стовбура понад 30? від вертикальноїосі, обідраною корою понад У:

периметра стовбура. Спостерігається заселення стовбуровими шкідниками
(короїди різних видів), а також відпрацювання в комлевій частині технічними
шкідниками (вусачами, рогохвостами).|Частина дерев пошкоджені раком
ялиці, стовбуровими та комлевими гнилями з ознаками діяльності
дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову
санітарнурубку.

Квартал 18, виділ 17, площа1,3 га
Насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом. Наявні дерева із

поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою,
нахилом стовбура понад 30? від вертикальної осі, обідраною корою понад У:

периметра стовбура. Спостерігається заселення стовбуровими шкідниками
(короїди різних видів), а також відпрацювання в комлевій частині технічними
шкідниками (вусачами, рогохвостами).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову
санітарнурубку.



4

Квартал 17, виділ 39, плоша 1,9 га
В даному |насадженні 1щспостерігається |щзаселення |стовбуровими

шкідниками (короїди різних видів), а також відпрацювання в комлевій частині
технічними шкідниками (вусачами, рогохвостами). На пошкоджених деревах
крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. (Спостерігається
пожовтіння хвої. Частина дерев пошкоджені ракомялиці.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову
санітарнурубку.

Квартал 7, виділ 20, площа1,7 га
Насадження пошкоджене раком (ялиці. Спостерігається (заселення

стовбуровими шкідниками (короїди різних видів), а також відпрацювання в
комлевій частині технічними шкідниками (вусачами, рогохвостами).|На
пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена.
Спостерігається пожовтіння хвої. Ділянка захаращена вітровальними та
буреломними деревами.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову
санітарнурубку.

Лімнянське лісництво
Квартал 13, виділ 12, площа2,3 га
Насадження пошкоджене раком ялиці, стовбуровими та комлевими

гнилямиз ознаками діяльності дереворуйнівних грибів.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову

санітарнурубку.

Квартал26, виділ 12, площа3,0 га
Насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом. Наявні дерева із

поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою,
нахилом стовбура понад 30? від вертикальноїосі, обідраною корою понад У:

периметра стовбура. Спостерігається заселення стовбуровими шкідниками
(короїди різних видів), а також відпрацювання в комлевій частині технічними
шкідниками (вусачами, рогохвостами

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову
санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 5, площа 2,8 га
Насадження пошкоджене раком ялиці, стовбуровими та комлевими

гнилямиз ознаками діяльності дереворуйнівних грибів.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову

санітарнурубку.



Висновки та пропозиці
1.|Всього лісопатологічне обстеження проведенона площі46,3 га при

цьому виявлено:

Стовбурові шкідники- 20,6 га
слабка ступінь пошкодження 18,7га.
середня ступінь пошкодження - 1,9га.
Рак ялиці - 6,8 га
слабка ступінь пошкодження - 5,1 га.
середня ступінь пошкодження- 1,7 га.

Опеньок осінній - 6,0 га
середня ступінь пошкодження- 6,0 га.

Вітровал,вітролом- 12,9 га
слабка ступінь пошкодження -- 3,8 га.
середня ступінь пошкодження 9,1 га.

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення
розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості
деревинитазгідно вимог СПЛУ провести вибіркові санітарнірубки на площі
46,3 га.

3.|Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог
встановлених Санітарними правиламив лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного
природоохоронногота лісового законодавства.

5. На основі актів огляду місць рубок забезпечити заходи з
відновлення лісів відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених
постановою КМУвід 01.03.2007 р. М» 303.

6. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або
пошкодженню суміжних насаджень.

Провідний інженер-лісопатолог відділу 2діагностики ДСЛИ «Львівлісозахист? їі Кучма ЮА.
Інженер-лісопатолог відділу |
діагностики ДСЛП «Львівлісозахист "фесо /

Височанський М.М.
Головний лісничий ,Турківське ДЛГП Галсільліс" зе ,Хомик МІ.
В.о. лісничого Верховинського лісництва. Осовський М.М.

Ільницький МА.Лісничий Надсянського лісництва 4 "Михайлик В.П.Лісничий Прикарпатського лісництва
Лісничий Лімнянського лісництва М ПД Пшенецький С.І.



о

Долаток 2
ло Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
шеннясині тарного стану лісових насаложень.

тло-Д.Аанме ОСРИбана
зубоном ДО о

Лісництво дасираєрає
упочишие -о98, оркмрна МОХ вилія М Й ділянкаМ пшона мб векторів

Таксаційна характеристика насалження
Скла Єву віку років. бонітеї Й. середній діаметр «002 сантиметрів.

про появу ознак пої

середня висопі БО0метрів. повно Ф20 пип лісу яБаг - рельофчубаз експозиція ЗК ШОЕ "2 труні рома нани ілрісітот підлісок жиє ду.
Ліеопатологічна характеристика насьтження

їзнд (пошкодження (насадження (лісова пожежа, буревій. (спітолам
обледеніння, відмирання ота всихання (дерев. 0озахарашеність. об'їлания
шкідниками хвої листя. наявність гусеніі. масовий лії метеликів. оплльння.
хвой/листя, відлущеннякори па стовбурах та інші ознаки. пе характери для
нормального стану дерев)

РОД о зерСтупінь пошкочжения, уроження: ре де
Вилорозпопілу пошкоджених дерепо0аб, чеесеооса)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) м/Є|куб. метрів, у

тому числі сухосіїйної РО куб. метрів
Ознаки погіршення стопу лісових пасалокень вияви:п паца 0 фауни С

г гу ЗИ року -

тан аа «ьо 774 бжугео ЄС
дбР те Й Уроку

Висновок інженера. відліпу (сектору) охорони Ї захисту тісу держаного
Шеогоснодарського|(лісомистивського)|підприємства (обо|представника
кержавного спеніалічованого еозахисного. підприємст подо шеобхілності

здійснення лісо піхиених чи інших захолів з політшених сапітариого стану лісі
за0резульшіми

00
огляду|шсанітарного|стану |0лісової «лики:

асобнестде 1 мої,збопід
є балу ХУ року

РР ДДТУ
- позна ПІР.-



Додаток 2

ло Єапиарним правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
тро понну ознак погіршення саниарного єпіну лісових

себто її Октут
юсаджень

исгивмЄ
| срнааах б иПИ уваннів

ц Й виділ Ме є влянка плошо «РО гектауін

Таксаційна характеристика насілження

скелю. вік 2/ років. бонітет /.середній діаметрАЙ сантиметрів.
зе висота 42 метрів. повпотаєфо.тип лісу ФК| рейнарБа окепойщія Ти /иж труні оо песдаох зеаріка

сок дили 7
Піеонатолог ічна характеристика насилження

Мило пошкодження (насадження (лісова|поже буревій. (снітолим.
юбюомніння, (відмирання та овсихания (лерев. 0озахариисність. 0ооб'їлання
пкійикими хвої листя. наявність тусені. масовий літ метеликів. опадання
Хобі нстя, нідлущення кори но стовбурах га інші ознаки. не характериї лля
ворнольнома спну дерев)

фтарамаєса тони пи
лішь шомика ення, урожения «ак?

Рад орозпоілу пошкоджених лереті0прбрнтеєнсв «еесо
|Свааууюниї куртриноі

зеяг упоолаженої деревини на 1 гектарі (окомірно) о/50 куб. мегрио 5

до спхлісумоміїйної м куб, метрів

ки пк уми ютапу лісових паса локонь виявий

Тара ОЇтресеє

ж жбний 20року
мевис. міс оба Доасуди КО
3 китай А року

ішеновок флженори, віднілу (сектору) охорони | захисту лісу лержанного
песіосподарського|(лісомистивського)|підприємства (або|прелетанника

шориланого спеціалізованого лісозахненого. підприємстка пноло. необхолності
йенения лісозахиєних ни шлях захолів з поліншения сапітарного стану плн

сульниими0орду0сушітарного|крану,лісоюії|діники
дей СЛР забрсео аеко Пруюог89 шк 57" ці , во ника

дБ РАЮ за року



Лолаок 2

о Сапітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршения санітарного стану лісових насаджень|ОабИГІ32.Житло Росоу блКи обиСИРИ2 Ему вався пот паютійного пісзкари тувати і

Шепицтво Снабив урочище иекварідл М ої зиліл М цлянка М плоша КО0їекіарів
Гаксаційна характеристика насаложення

Склад б/орхдає вік 9 років. бонітет /. середній діаметр /7 сантиметрів.
середня висотРО8! метрів, повнота дуб. тип лісу ФзДИ - рельєфзуфвенсссс) . експозиція зу ліф- грунт асаниЗ підрістФе ФУопідлїсок шдлес ЕР

Ліеопатолоїічна характеристика пасалження
Вид пошкоиження онасалження (лісова пожежа0буревій. сномобледеніння. (відмирання (та всихання (дерев. озахарашеність. (об'їланняшкілниками хвоїлистя, наявність гусепі. масовий літо метеликів, опаланняхвої дистя. відлущення кори на стовбурах таінші ознаки. пе характориї длянормального стану дереві | 0оте збебепиунт я з --Ступінь поттколлхення, уримения:"|єеарльв

Вид розподілу пошкоджених дерен «тео сонассе

«Обсяг ушкодженої леревинина 1 гоктарі (окомірно) є782. куб. метрів, Утому числі сухостійної йо куб ометрін

Ознаки нопришення стану лісових насаджень виявим
до)екз бакро и року

он ес одиної

«Рибачуні

бокореє же
Ина АД року

Висновок інженера. відділу (сектору) охорони Ї захисту лісу держинтогоШеогосподарського|(лісомистивського)|підприємства (або|представникадержавного спеціалізованого. лісозахисного підприємства щодо пеобхілностіздійснення лісозахисних чи йо заходівз поліпшення санітарного стану тісівча0результитами0огляду,з,санітарного||сану

/д
лісової|ділянкиба б лет порад ге за и в8

Й
ие Да Р олово Йжозо) року



Додаток 2
ло Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу озна погіршення санітарного стану лісових насаджень

«Йов бе, сблатьь оавтономна Республіка. (Крим, область). исита бобже. 42, 79 лмльло4 найменування влесинка пів постійного пкохористувана)

Лісництво "осо ДОЛЮ. урочище М квартал Ме|7

виділ М» /5/ ділянка Мо площа 4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження
Складій(2/7Чу/вік 23років, бонітет й середній діаметр 2.4. сантиметрів, середня висота
23 метрів, повнота 2/0, тип лісу ГОДИГІЯ у рельєф 21, - експозиція
ЖиФи0угрунта изднос з Піщрієя знілвк

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам. обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність
тусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев) віданнм фан по

7
Ступінь пошкодження, ураження: || пиши.

(поодиноке, слабке, серелиє, сильне).

Вид розподілу пошкоджених дерев: | примариееий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на | гектарі (окомірно) 827|куб. метрів, у тому числі
сухостійної (| куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насадбйсль виявив:ши о ЛМиквиілцю КТ.
«посала) ілпис) (ініціали та прізвише).

40(йридир | 2022 року , етІшилего - «Шабо ЗМИВ
існичий (помічник лісничого) іяпис) ініціали та прізвище)

Вих,ШИ 2002 року

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

спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідностіздійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
зйсовоїділянки: цдладнамоа, / шоруЕ СБЕИРОЙ  ббофиобосілиросі ділянки ага гВвд дз | Жаснешайнах45.(посада) підпис) бнкбли та прізвище).

31 олені 2022 року



мам

Долатик
26 Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про кожну озекаклогіршення салітярното стану лісових насалженьий тоз асириваноЗАЙ КОРОЙмика Лісі. постійного лісокористувача

облас

квартал Мо /8ЛісяиштькЙ риєриа ле о Убочніцв
зидійде1ділінка Ме|площа 3 гектарів

Таксаційні харак еристика насадження

СкладеЙЕ КІМ, вік2років, бонізег / | середній діаметр 16 сантиметрів,13 метрів. повнота Ц9Й. тип лісу ЕЗБЯГ. -- рельсіф 2/реєжеоПдде15? груш сараюТИН пі 1 упідлісок

редля висоти
зицій

оопатологічна характеристика насаджених
Вид пошкодження насалжения (лісова пожежа, буревій, спіголам. обледеніння

відмирання та всиханнядерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявністі,тусені. масовий літ метеликів. опалання хвої/тистя, відлущшенияори та стовбурах"аознаки. не характери для нормального стану дереві стоф;УР неенобаозано -
інші

Стушінь пошкодження, ураження
йно оюльнеу

Вид розподілу пошкоджених дерев
Зпоодинтвий. групоний, гуринттий

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гекларі (окомірноїР кусухостійної 25|куб метрів
метрію, у тому пиолі

Ознаки погіршення ста

ішацтчим
Хаюсала)

з ЙфрінМ ророку

лісових паскіуєць виявив:

її Малим З СП
інішіали ча прізвимо

лом мідна Ми робо МИ ГА,

28 ви
Висновок (інженера |відцілу ((соктору) охорони ||захистуЛіеогослодарського щ(лісомислявськогої (підприємства або1прешовнинниспеціалізованого лісозахисного підприємства щодо пеобхідногті здійсисних ціомалих заходів з політшення санітарногостану лісів за результатами огу.лу санічасти

- йсової ділянки сасаркаццй -ндазбебщо елрнВ дноїдк 0 яні ща заарнажнам У

ра2022. року

бісу0мержанного

б.
РУД агро 2093 року



заноко
до Сані рних прави.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появуознак погіршення санітарного стану лісових насалженьМидо бластб

|дитоночна РеспублізауКрим, область)|
| зароббю оННВаНОНИ1 постійного тсокористувачи

квартал МеМеннтоєй3 мкорлоша урочище
1 виділ Ме

22 ділйнка плоша 3,3 |0гектарів

Гаксаційна характеристик насадження

СклаціЙ ЦК. вік55 років, бонізег 2. середній діаметр 20 свитиметрів. серелия висота
20 метрів, повнота 022, типолісу СЗБЯИГТ

0 релькф арена Є
МИ(9,трунт рака підрст 0000 спійнісок 0патологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісона пожежа, буревій. спіголам. обиеденійия.
відмирання та всихання дорев, захарашеністі, об'їдання шкідниками хвої/листя. наявністі.

і тусені, масовий літ метеликів, опалачня хвої/листя, відлущений кори па стовбурах та інші

ок шехарактерні для нормального стану дераві
-Врарацаа нас всей 2

-

Спупінь пошкодження. уражения: |

Вид розподілу пошкоджених дереві | не нена дисокий. групотий, ку руни:

Обсиг ушкодженої деревини на 1 гактарі (окомірно) С9Я, куб метрівсухостійної 10| куб. метрів
тому числі

Ознаки погіршення стану лісових яасаусіоуь заянив:

Шини ри Мисак В Якот п01 кб 2022 року
-

ломмтчатоо Дике МОВ.і

і лісничий (помічник дспичогої

фи «в; МИНАз) 22. року

Висновок інженера (відділу (сектору) охорони || (захисту (Пісу 0(лержанногодісогосподарського |щ(лісомисливського) (підприємства або 0предотаннякаспеціалізованого лісозахисного підпраємства щодо необхідності з,

інших заходів з поліншешня сацізарного стацу зісів ча результалами гл.

ло
саяі

о Врдуаунарннноорбра фор
лосала) 2 ча з кг

ого
спання ліспзахномих ня

Тінифали тб прьзюле



хо Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу З накпогіршення санітарного стану лісових насаджень

Ле віфиено реяРУЛИСТА
Ткатонозна Республіка Крим. область)івано ОМ0Гнайменування власника лісти, постійного лісокорис

Лісництво //Уришо МОНО||урочище рвилія Ме 2И" ділянка М ||| шлоша 47 47 тектарів
квартал Ме 8

Таксаційна характеристика насаджения

СклалІ (МЕ. вік 55 років. боніте

а метрів, повнота 05 тип лісу
ЙШИНІЗ? отрут по

Лісопатологічна харектеристика насалження

реаня висота
експозиції

опідріст |
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій. спіголам, обледеніння.

відмирання та всиханнядерев, захараліеність, об'їдання шкідниками хвоїлистя, наявністі,
гусені, масовий літ метеликії, онадалня хвої'листия, відлущеннякори: па стовбурах та шаознаки, не характерні лля нормального стану дерои)

00 "оту4

ри ЗМО. дно
ко, слабке: коропи

тшаидшлке
юлиноріїй. груповий, курний

Ступінь пошколакення, ураження

Вид розподілу пошкоджених дерев

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі іакомірної куб мо
сухостійної 5 куб метрів

Ознаки погіршення стану лісових ласакень зияния
йміш 1 ик ВІ(лосалв)

Пінішали та прізвиахФи ифірший 2020 року

ли мшилоло Ми Рано ГО Влісничий (помічник лісничого)

Фу нбітии, 2022. року

Висновок інженера (відділу (сектору) охорони |і (захисту (лісу
дісогосподарського ((лісомисливського) (підприємства
спеціалізованого лісозахисного підгриємства шодо необхідності здії

інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів ча результиціми о барашісової діля М а и Єо ізпа Знн аоурюіце з ороводеніся вай грисвс
еесм НИ ШтормЙйо жу

ішіали та проаких

держанного
або0предетавника держ

нення зісозахасчих зи



Дод

20 Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

оповур
с погіршення санітарного стану лісових насадженьрорюбиШеРОЛСТ

найменування власника лісів. постійного лісокори

Лісништво Чрико. МСБО. урочище
виділ Мо 2/80 "ділянка Мо -плоша 0Жгектарів

Гаксаційна характеристика насалження
Склад МЕ З/ВАЦІ вік 86років, бонітст 2, середній ді ізметр /6 сантиметрів. середня нисога

13. метрів,б тип лісу СЗБИМО
0004 рельєф рекз експозиція

фу 159 трун | ефириватийи- підріс | 00 упійлісок оЛісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій. спіголам, обледеніння.

відмирання та ясихання дерев, захараеністі» об'їдання шкідниками хиої/листя, наявність.тусепі, масовий літ метеликів, опадання хвої/яистя, відлущених кори па стовбурах та іншіознаки, не характерні лля нормального стану дергві Среббаробі -Лиса БРВ - с
-

7Спупішь пошкодження, ураження 100 аби
люолиноко, єлабке. серелії сильної

Вид розподілу пошкоджених дерен 0 перами! М 0«аколяніня, групавиу. кустниний
Обсяї ушкодженої деревини на 1 гектарі іикомірної ОДУ кубометрівсухостійної 20куб метрів

тому числі

Ознаки погіршення стану лісових найбфезтть шиявив:ники - ШО кими8«лосала)
Кініліали ча прізвнає2022 рокуя віти

лашшшммо | ми Фаїно«ІЗлісничий (помічник Меничогої

Фионвітиі | 0 22. року

Висновок (інженера (відділу ((соктору) (охорони захисту|зісулієогослодарського |щ(лісомисливського) (підприємства обо |0прелстантткаспешалізованого лісозахисцого підпрьємства щодо необхідності здійснення лісозахно.іншихзаходів з поліпшення санітарного. стану ліспісової ділянки (І чав горку
Епара йЖ шви

Кпосала) кіт)ФГ кітді | 20200 року

езультатемиогалу сані
ши|визфново- спазу



Додаток
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появуЖ погіршення санітирногостану лсек0роло(рИ Сотчае Республіка Крі область|сб ісє власника лісів. постійного лісокористувача |

сових насаджень

ка М | площа Й) гектарів

Ліснийтво иУа урочище кверіал Ме 7виділ М: ннділя!

Таксаційна характеристика насадження
Скло29, вік вроків. бошітег 1. середній діаметр 28 саитиуетрів, срредня висота24 Марію, повноші ОД. типо зісу, ЗБ а СРО У експозиціяиюм грунт злупоро зе3і Уіоопатологічиа характеристика насилження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа. буревій. спітолам, обледеніннявідмирання та всихання дере. захараленісті. «б'їлання шкілпиками хвоїлистя. палитусені, масовий ліз мегеликі. онадання хвої/яистя, відлущентя, кори па стовбурах та іншіознаки, не характерні для пормального стану дереві | о их3 б бешуашии0рераб. абоСтупінь пошколокення. ураження |
(молиноко: слабко сере

Вид розподілу пошкоджених дерев 0000 у 7777
іпофійнокий, групиций. куптинний

Обсяг ушкодженої деревини ша 1 гектарі (окомірно) СХ.| куб, метрів, у тому числісухостійної 42|куб. метрів

Ознаки погіршенн» сталу

4йота ой окуРе знидів
з /«лісничий (помічник ліскичаго, т

о влянив

ініділли та пріштиє
ФО квіти 192, року

Виспоюок інженера (відділу сектору) охорони ОЇ чихисту (лісу 0одерженпісогосподарського |1лісамнелинськогої ідриємства або (предспеціалізованого лісозахисного підприємства щоло необхідностіінших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за резугрранипару
являка (одержан

ійснення лісозахисьих чи
льтатамиогляду санітернего ану

Уа абриові сабоПивнийбрати пе прізанає
те (З«лосада)

02 орбіті | 2022 року



ПЕРЕАРР

ЕЕ

п
Додаток 2

2ю Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
впро позтурак ногіршення санітарного стану лісових насадженьмпки -прондоривВваєнайменування власника лісів. постійного лісокористувана

Лісництві ФК. урочище рю квартал М» У
виділ Мо ілянка Ме плоша 7.2гектарів

Таксаційна характеристика насадження

СкладВ2МС вік 8 Уроків. бонітеї 1, середній діаметр ДО сантиметрів, середия висота2 метрів. повнота 90тип лісу СЗБЯГ | рельєф 4/ОБІСНЯХ - експозиціяШи (ке (67, труна правиВИЙшок ЧОЛО 0лійисок Й, ВЗ
Зісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій. спіголим, обледеніння
відмирання та всихання дерев, захаращеністі. об'їдання шкідниками хиої'листя, наявиіст.тусені, масовий літ метеликів, опдлдяся хвої'листя. відпущений кори на стовбурах та інгіознаки, не характерні для нормального стану лерев) довробйоно иа

Ступінь пошкодження, ураження: -

Внд розподілу попкодькених дерен 00 повановий йюдниблий, групивній. куртинний
Обсяг ушкодженої деревинина 1 гектарі (окомірної ОЙ" куб метрів, у тому чистісухостійної ЧО куб. метрів
Ознаки погіртения стану лісових насжбкунь виянняпіл ці МасиВДо (посада) Сбнмлйта прізннка95 нрши  з029 року

поши ЛЄКИЛОгО
(лісничий (помічник лісничого)

"Фоцно. «4/8
поблали тя прізвише

5 ФОТО 020 92року

Висновок інженера (відділу (сектору) охорони || 0захистулісогосподарського |(лісомисливського) (підприємства (або
спеціалізованого лісозахисногопідприємства щолонеобхі.

лісу|державного
представника|державної

пості зліінших заходів з полишштення санітарного стану лісів ча кутю огляду саніуарниї; оганукової лани АайДяиац дам нер. боб вооо СН ДОЦ гу89ноР вів, мошидакихї7 УКпосала) іпіллисі б Тінікіали/та прізвісеМ вв20 22. року

шия лісозахисних чи



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак

нак логів ення санітарного стану лісових насаджень
сао

(Автономна ен: Крим, область)

пули. Ра СИ др(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво, /бідмитиии урочише (Мр неує 0 квартал Ме ЗУ
виділ М» /3 ділянка М»|| площа 6,// гектарів

Таксаційна характеристика насадження

(Склад (До фібвік 35років, бонітетуЙ, середній діаметр..9 / сантимотрів. середня висота
«02. метрів, повнота(// , тип лісу (3/5//4 з рельєф у, експозиція

р й б 9 грунт сег вас «б а", підріст/ и) ., Ж. ок

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій. сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність
Тусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев) 27си жна 4 удриоСтупінь пошкодження, ураження: сиддне-

(поолиноке, слабке, середиє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: мибби дм 5(поодинокий, груповий, куртинний).

Обсяг ушкодженої леревини на | гектарі (окомірно) «91 куб. метрів. у тому числі
сухостійної /)| куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насалжень вияву

гай й ПДМову(посада) (ініціали та прізвище)
24 бере мА 20ЛА рокуя бо бидватої

(лієничий (помічник лісничого) підпису (ініціали та прізвище)

2 беазну | 20402 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 сапітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісовоїділянки: | Жагаєнаетам- лоноров о дров сна аурунаопика

82шож280 2 ноельцій Жиодилачном МУ
(посада) бніцікли та прізвише).

Збери (2022 року



ВІДОМІСТЬ
переліку дерев

Турківське дочірне лісогосподарське підприємство ЛГІП ,Галсільліс" /то удадке

лісництво (урочище , дата квМе|23|ділянка

352 площа|||||||га лісосіка 2022р. група лісів|| » ВИД

користування. 7віє гурлубодні де мізб спосіб рубкицьоитЧисло дерев по породах Ї
ие дн --

Ялиця Смерека

р ГО Пів Дрова|Неліквід Ділова Пів Дрова|Неліквід
ділова | ділова,

в
-

Діаметр

20

24

28

32



МОДЕЛЬНІ ДЕРЕВА
Жеп/по |

(порода Діаметр, см. Висота, м. Виходить розряд.

г масових таблиць
||я з Р шЯ М 4 Пі| Р7І 7 мє о АХ 26 тжо | 8 29 Ра6 | 28 203 що

2 Га 5, із ШИ
8. Жи/г М 2Й1 га9 ук 34 1 Ма щі

СХЕМА-ПЛАН ДІЛЯНКИ

Відвод проводив ц/х| й подано Й7
Перелік проводи а (Д/// ДЕ Вії, «ООоо

00
20р. я



ВІДОМІСТЬ
переліку дерев

Турківсько дочірне лісогосподарське підприємство ЛГІП ,Галсільліс" /узи тннаР
лісництво урочище дата кв»|470ділянка

38 м) площа|/С га лісосіка 2029р. група лісів вид

Юа 2 "а ї / о і

к чо леодиа поє спосіб.ористування (б/Диа. фржиі г озрраблето у ' рубки
,

о едлиндерад.в диня рн
а Число дерев по породах. І

з. це м5 Смерека
в25 - -- з

33 Ділова Пів Дрова|Неліквід Ділова Пів Дрова | Неліквід
ня ділова Ї.

| діловам ман ии Ї ря
й

73| 16 г и 1 -

б. о| 20 сони -
|

|
24 п р| м

З г
Ї зз во. |я32 ми Ї

ч
36 Б: ю

40 а Й

ч у.| 48

2 | 7

56 | | Ї їй
69

64 | Пи

68

72 || ||
- | М -4

76

|
80

Ї
74



жит

кома

З
ори

Діаметр. єм.

Відвод проводив

Перелік проводив
20р.

МОДЕЛЬНІ ДЕРЕВА
Висота, м. Виходить розряд

масових таблиць.
Пи

пу

СХЕМА-ПЛАН ДІЛЯНКИ



Додаток 2

ло Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появуознак погіршеннясанітарного стану лісових насадженьви да

«Ажтоночна Республіка Кри область)

Прийсвуе ЖИТІЯуМаледанНО(найменування власника лісів. постійного лісокористувача)

Лісництво шЗержадансьу || урочище З,удняа" квартал Ме 1/3
виділо 35 Ділянка М|/ площа /,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Складубу(ційцо вік 41. років, бонітет 2 , середній діаметр 36. сантиметрів, середня висота
«мо метрів, повнота су, тип лісу (3.9/ф- з рельєф чродауллом » експозиція
Па зоб зтрувт есредьхотимулмо підріс. Об. з Підлісок

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захарашеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлушення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального станудерев) агармеля0ндиох корислеиа? ОС 2 збжсслседо (

Ступінь пошкодження, ураження: селько
Кпоодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:но(поолинокий, груповий, куртинний).

Обсяг ушкодженої деревини на | гектарі (окомірно) 2/2|куб. метрів. у тому числі
сухостійної //|| куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджедь виявив:ДН |7 УРРЯРИТТН7(підпис) ішіали та прізвище)

фаз аби ТОН
(лісничий (помічник лісничого)

й

(підпис) Тініціали та прізвище)

40 Зередлї ЗОроку
Висновок (інженера (відділу (сектору) охорони і захисту (лісу 1щдержавного

лісогосподарського ((лісомисливського) підприємства або представника (державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного станулісів за результатами оглядусанітарного стану
яіоової ділянки: Збогаурнстислод -есруєуус/ иа- «абаціабуднос-урудеьа.бно ЛО - т - иарлллунням1У.

(посала) Кніціали та прізвище)

«у Зередоі 209Х року



Додаток 2

до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насадженьба уми

бю ономна Республіка Крим, область)
|Я ил асо яПрава власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво|Здраобансаке|урочище квартал М|3|виділ Ме 03 ділянка» / цплоща 3.2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження
6злноримзо

Склад ді дацзуувік 70років, бонітет ./, середній діаметр /5. сантиметрів, середня висота
ЛО метрів, повнота О/ч, тип лісу|5124 х рельєф 10 хо» експозиція
Лоб грунт. ссрефийдоупалкимлідріст | у підлісок

й

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність. об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність
тусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характернідля нормального стану дерев) бзддацуввця ної огеауздиє З

Ступінь пошкодження, ураження: саду є о(поодиноке, слабке. середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: зара нами
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на | гектарі (окомірно) 829 куб. метрів. у тому числі
сухостійної /37 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових рю виявив:

фай
- Фиавагьлих Я.(посада). підпис) ініціали та прізвище)

т дурозді 2022року
«а Ада оноврьмо ИН

бїєничий((помічник лісничого) 7 (підпис) «ініціали та прізвище).

айв, береза 202) року

Висновок (інженера |відділу (сектору) охорони і захисту (лісу|державного
лісогосподарського |(лісомисливського) (підприємства або представника (державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства шодо необхідності здійснення лісозахисних чи

інших заходів з ладоеня санітарного станулісів за результатами огляду санітарного стан;
лісової ділянки: |ЕРУДИТ едуїобееорароабоо блоалабу аа удоцінне оз - ЦИ оаруланьох Л//

(посада)
Й

іінііали та прізвище)

рокуТо Береза 20.



Додаток?
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
пропояву ознак погіршення санітарного стану лісових насалженьУЛДтшоу республіка Крим, область).оо данс

найменування власника лісів, постійного покриту)
Лісництво цЗерохаієтевко|урочище квартал Ме ДЕ
виділ Ме ц/2 ділянка Ме |/ площа 4,3 гектарів

дала пачнууудаціиє| Такеаійна характеристика насадження
ФСУпроків, бонітет., , середній діаметр 34, сантиметрів, зоврелкя

висота
«ЖО метрів, повнота | тип лісу -/аф//Я о релиф вудгараааозокопозиція

Ду з; 9 трунт уд Лураіх з підріст 7,42, (0підлісок М

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам. обледеніння,

відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність

гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах таінші
ознаки. не характернідля нормального стану дерев) бачавий обовсагетдоо

адиє(Ступінь пошкодження, ураження:
Хпоодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: подуанаувмх
ооодинокий. груповий уртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 26 куб. метрів, у тому чис
сужостійної 2 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

ши бабазції ЛО
«посада) (підпис). «ініціали та прізвище).

Р Денедьй 042 (року
д

Ж
2 ДА фата(лісничий (помічник лісничого) Хпідпис) (ініціали та прізвише).

«б Зеререі 2022 (року

Висновок інженера (відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогослодарського ((лісомисливського) підприємства або представника (державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства шодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного станулісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки: 7 раседной п. 2. дано б2 свсраз, уп бармен348.2. тжис. (23

(посала) (підпис) ги та прізвише)

32 дерен0 2092 року



Додаток 2

до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

2 ба, або
(Автономна.

нокРедал, область) ,,
гг вра амсамьмгс

найменування ее постійного лісокористувача)

Лісництво кобонсако. урочище - квартал Ме 7.

виділ Ж (9 ділянка |/ (площа 542 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад бли» вік НЗ. років. бонітой., середній діаметр.22 сантиметрів, середня висота

41 метрів. повнота оду, типолісу|73И.Х2 рельєф «рагерлсї»експозиція

Пе Зждрдотрунт гбузерльоате дапідріст з підлісок

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сиіголам. обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, урсушеня кори настовбурах та інші

бнаки, пе хцралтернї для норнальогопанудере) долокроні рай фоноаюциай

Ступінь пошкодження, ураження: слабо
(поодиноке, слабке, серелиє, сильне)

Вл розподілу пошкоджених дерев. Йбоделазуаа
(поодиної груповий, куртинний).

Обсяг
сукостійної

шкодженої деревини на | гектарі (окомірно) ,047 куб. метрів, у томучислі
15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових
"БД

виявив:

шк Фамезнах МО
(посада) о (ініціали та прізвище)

40 речо 2084 рокуіа й еабевренх НА.
(лісничий (помічник лісничого). підпис). «ініціали та прізвище).

Й бареца|202. року

Висновок |інженора (відділу (сектору) охорони і захисту (лісу (державного
зісогосподарського |((лісомисливського) підприємства або представника (державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарногостапу лісів за результатами огляду санітарного стану

ісової ді. Зв седмелебуднаті пуд

ЖервраминииУ
іали та прізвище).



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршеннясанітарного стану лісових насаджень

обу А о.г ХАвтономна. бо Крим,область)

- ирриває а. іомеп зісокористувача)

Лісництво /беурмо гаю урочище Дуджалас квартал М 25
виділ Хе 35/,) ділянка М А (площа /.) гектарів

Таксаційна характеристика насадження
Складдирщи Вік 9! років, бонітет 2, середній діаметр 30. сантиметрів, середня висота

метрів, повнота/. тип лісу дя рельєф 2., «0» експозиція
30" ,трунт гуудею,

шо підріст шг2/54 0, підлісок

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

відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність
тусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
знаки, не характериї для нормального стану дерев) 2/2леаздаєсьск вагаєзриєєно

Ступінь пошкодження, ураження: вальне
(поодиноке, слабке, середнє,

Вид розподілу пошкоджених дерев поваги
(поодиндкий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) //7 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 25 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

шок бе - оба елн ав об
(посада). «підпис) «ініціали та прізвище).0 0оберацай 204 року|

й ща
; м(лісничий (помічник лісничого). (підпис). (ініціали та прізвише)

1 орати|20року
"Висновок |щінженера (відділу (сектору) охорони і захисту лісу

|ш
державного

лісогосподарського |(лісомисливського) підприємства або представника (державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідностіздійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки: : мера? . зудренгі оба,

В.о ши28 Подих ЛП
(посада) (ініціали та прізвище)

22 -данерав 202) року



Зведена відомість
1о інвентаризації осередків шкідників та хвороб лісу станом на 01.11.2021 рк;

по Турківському ДЛГП "Галсільліс"!
діючих на діючих наная Затухлопочаток ліквідо| ліквідо момент

звітного року |виник| ваних| ваних|"А|інвентаризації
втя. |лив| в за о вт.Назва|||Кварті 1. - з м і.

шеництва|ал |вяділ потребу |звітно звітно|попере! природ потребу
всього ючих|му|му|дні

|УнЧР
всього ючих

зга|заходів|році,|році,|роки, «Гога|заходів
боротьб| га|га|га чекові боротьб

ма на
1 2 |з|4 5 б 7 8 9 10 п

Рак ялиці
Верховинське| 1|55|2,7 3 27 27.

Всього: 20.|27|00|06|00|60|27|27
Опеньок осінній

Верховинське| 4|53|4 4 4 з
Верховинське|20|27|39|39 39|39
Верховинське|20|48|2 2 2 2
Верховинське|26|41|15|15 15|15
Верховинське| 20|50|37|37 зт|зл

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

Верховинське| 26|40 1 1 10 10
Всього: 10|10|00|оо|о0|оо|19|19

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

Всього 45|45|осо|оо|00|оо|45|45
Разом по лісництву 233|234|ор|ор|оо|оо|233|233

Рак ялиці
Бітлянське Ї І 00

Всього: 00|00|00|00|00|оо|о0|оо
Опеньок осінній

Бітлянське|23|21|41|41ГР00|ооРооРоо Раї 41
Бітлянське|18|2|31|З ЗІ За
Бітлянське|4|22|20|20Роо|20 ооРод

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

Бітлянське|30|17|85|85 5.6 29Р29
Бітлянське|23|38 З 15 0 9
Бітлянське|2|22 08 ов|ож
Бітлянське|23|39 15|15 0 0

Всього: 85|85|38|вв|0 0 зт|37

Стовбурові шкідники (короїди)
14 Т Ї Галя Р 1аБітлянське | 8 | 9 І



Бітлянське|4|16 60 60|60
Бітлянське|4|29 39 39|39
Бітлянське|19|1 08 оз|08
Бітлянське|4|24 19 10 10
Бітлянське|15|26 З. 52|57
Бітлянське|23|20|26|26|64| о 9 9

Всього: 25|26 |252Р| 00Роо|оо|278|278
Разом по лісництву 203|203|290|106|00|00|38.7|387

Рак ялиціІВсього: о о о 0 о о о о
Опеньок осінній

|Прикарпатське| 22 | 36|54 54 Рос|29 25 ще
Всього: 54|54 Ро|29|о о авЇхзв

Стовбурові гнилі
Прикарпатське| 22|40 ПРО У 05|05
Прикарпатське 7|7 6|36 24|24
Прикарпатське 7|66 1 13 о 0
Прикарпатське 6|6 06|06 о о
Прикарпатське! 8|15 1 1 1

Прикарпатське! 17|9 3|26 о|04
Прикарпатське| 17|14 5 З 0 0
Прикарпатське! 13|9 18|18 0 о
Прикарпатське) 4|24 17|17 о о
Прикарпатське) 22|41 4 4 о 0
Прикарпатське) 34|23 3|25 05|05

Всього: о о |264| 2165|о о 48|48
Стовбурові шкідники (короїди)

Прикарпатське| 30|18 28 28|28
Прикарпатське) 17|11 15 15 15
Прикарпатське 23|9 4 4 4
Прикарпатське| 18|19 15 15 15
Прикарпатське! 30|5 15 15 15
Прикарпатське! 30|14 2 2 2

Прикарпатське! 11|39 35 35 35
Прикарпатське| 17|22 б 25|25
Прикарпатське! 4|14 44 34р44
Прикарпатське| 30|4|5 5 Ро|з об|09

Всього 50|50 |237| 50|оо|ор|237| 237
Разом по лісництву 104|104|501|295|00Гор|30|310

Рак ялиці
Лімнянське|12 9|3 3 з 00 о
Лімнянське|18|5|37|3.7 31 00 0

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

Лімнянське|14|25|30|30 зоРзо
Лімнянське|17|15|40|40 40|40
Лімнянське|21|3|2 2 20|20



Лімнянське 25 14 27 27 27 Фу
Лімнянське|2|10|4 4 3 00 0
Лімнянське 18 ІЗ 241 ай 241 00 0
Лімнянське|40|2|2 2 2 00 0

Всього: 198|198|00|60|21|об|илт| 7Стовбурові гнилі
І

Всього: о 0 о
Стовбурові шкідники (короїди)

Лімнянське|ІЗ Р|4 4 40 4
Лімнянське|21|16|12|12 12.Р12
Лімнянське|7|21 3 3 з
Лімнянське|26|18 3 З З
Лімнянське|30|7 З З з
Лімнянське|19|10 2 20 2
Лімнянське|46|7|2 2 2 00 0

Всього: т.р7. ри|з 0 0|162|162
Разомпо лісництву зал|зал|по|147|21|00|279|279

Рак ялиці
Надсянське|57 Го|2 2 2 2
Надсянське|61|28|20|20 22|20
Надсянське 34 16 14 14 00 11 11
Надсянське|20 23 ра8|48 Род|35 зРїз
Надеянське|57|17|13|13|60|13 о|00
Надсянське|20|4|10Р0 РодР10 00|00
Надсянське|20|27|14|14 Гоо|14 00
Надсянське|57|21р20Р20|12
Надсянське|20|15 25
Надсянське|20|16 30
Надсянське|20|20 35
Надсянське|20|27 2,5
Надсянське|20|35 2Налсянське|29|зд|09|о9|00|05 00

Всього 165|16,5|152| 81|00|00|236|236
Опеньок осінній

Надсянське 37 13 26 2,6 2,6 2,6
Надсянське|33|з |20|20 Робр1з ол|07
Надсянське 38: 32 11 11 11 11
Надеянське|13|48|18|18 18 00|оНадеянське|13|45|31|З. ЗМ 00|90
Надсянське|14|37 43 43|аз
Надсянське|33|29|17|17 іл

ГО
17

Всього: 123 23|43|62|00|оо Гоа|104
Стовбурові гнилі

Надсянське 32 п 25 25 0 0
Надсянське 16 14 26 2,6 0 0
Надсянське|23|ІЗ 31|37 0 0
Надсянське|56|ЗІ 7117 9 0



Надсянське|57 з 0 9РТ 28|28 0 0
Надсянське|31 2. 26

Всього: 091 00|189| 163|00|об|26|26
Стовбурові шкідники (короїди)

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

Надсянське|57 44 за|аа
Налсянське|56 2 2 2
Надсянське|56 ЗІ зл|ЗІ
Надсянсько|56 - 50 30 ооРоо

Всього: 21 |алі| зо|оо|оо|244| 244
Разомпо лісництв; 365|601|356|00|00|610|610

(Всього по підприємств;
в тому числі:

ГРак ялиці
опеньокосінній
Стовбурові гнилі
|Стовбурові шкідники

22
Директор 20 99|ПетренкоБ.С.

Виконав: головний лісничий Хомик МІ.


