
Акт
лiсопатологiчного обстеження насаджень на доцiльнiсть

ПРИЗначення в них заходiв з полiпшення санiтарЕOго стану лiсiв, а саме
вибiркових санiтарних рубок

в насадженнях ПеремишJuIнського ffГП,,Га-гlсiльлiс"
02 лютого 2022 року м. ПеремишJIяни

Нами, провiдним iнженером-лiсопатологом ВнlЦIВлГ ДСЛП
,,Львiвлiсозахист" Олегом Масним, iнженером-лiсопатологом ВНШtВЛГ
ЛСЛП о,ЛьвiвлiсоЗахист" Ярославом Осташуком, в присутностi директора
ПеРеМишЛяНського ДIIГП ,,Га.псiльлiс" Михайла Птатllника головного
лiсничого Перемишлянського дJгП ,,Галоiльлiс" Романа Бойчишина, за
УЧаСТЮ ЛiСОвОi охорони пiдприемства проведено лiсопатологiчне обстеження
лiсових насаджеЕь на доцiльнiсть проведення в них заходiв з полiпшення
санiтарного,стану лiсiв, а саме вибiркових санiтарних рубок.

ПеРеД ПРОВеденням лiсопатологiчного обстеження опрацъовано матерiали
лiСОвпорядкування, матерiали iнвентаризацii осередкiв шкiдникiв та хвороб
ЛiСУ, ПОВiДОмленшI про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових
насаджень, перелiк заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв.

ЛiСОПатОлогiчне обстеження проводилося рекогносцирувi|.льним методом
З уточненнrш меж дiлянок, в яких плануеться проведення вибiркових
санiтарних рубок, шJUtхом проходженIUI по перимgтру та по ходових лiнiях, з
метою визначення видового складу хвороб, шкiдникiв та iнших патологiй
лiсових насаджень, встitновлення сryпенi пошкодження дерев, якi пiдлягають
ОбОВ'ЯЗКОВOМУ вирубуванню згiдно вимог <<Санiтарних правил в лiсах
УкраТни>.(далi - СГIJID

ЛiСОПатОлОгiчний журнаJI додаеться, таксацiйна характеристика
насаджень взята iз матерiалiв лiсовtlорядкування станом на 01 .U.2аП року.

ВСЬОгО лiсопатологiчне обстеження насаджень на доцiльнiсть
призначення в них зчlходiв з полiпшення санiтарного стану, а саме вибiркових
санiтарних рубок проведено на зага.лънiй площi 10519 га.

Квартал 1, видiл 25о площа 3о3 га.
Насадження уражене опеньком ociHHiM та гнилевими хворобами
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кореневоТ системи та стовбура бiльш 2/3 периметра.
F{а УРажених деревах механiчнi пошкодження стовбура або кореневих

ЛаП, ВiДмираючi водянi пагони. Гiлки другого та третього порядкiв вiдсутнi,
КОРа ВiДпаДае. Пiд залишками кори наявнi бурi шнури-ризоморфи та бiла плiвка
мiцелiю. На пошкоджених деревах наявнi дупла та плодовi тiла
дереворуйнiвний грибiв (справжнiй та несправжнiй трутовики).

ПРи оглядi дерев заселениr( стовбурними шкiдниками (златкио вусачi)
НаЯВНi СЛiДИ ik життедiяльностi, вхiднi та льотнi отвори, маточнi та личинковi
ходи, бурова мука.

СryПiНЬ ПОшкОдженнrI насадження слабка.,Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.
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Квартал 1, видiл 2б, площа lr7 rа.
Насадження уражsне опеньком ociHHiM та гнилевими хворобами

кореневоi системи та отовбура бiльш 2/З периметра.
На уражених деревах механiчнi пошкодженшI стовбура або кореневих

лап, вiдмираючi водянi пагони. Гiлки другого та третього порядкiв вiдсугнi,
кора вiдпадае. Пiд запишIками кори наявнi бурi шшlури-ризоморфи та бiла плiвка
мiцелiю. На пошкоджеЕих деревах наявнi дупла та плодовi тiла
дереворуйнiвний грибiв (справжнiй та несправжнiй трутовики).

При огrrядi дерев заселених стовбурними шкiдниками (златки, вусачi)
наявнi слiди ik життедiяльностi, вхiднi та льотнi отвори, маточнi та личинковi
ходи, бурова мука.

Стулiнь пошкодженнrI насадження слабка. Доцiльно провести вибiркову
caHiTapнy рубку.

Квартал 4n видiл 22о площа 9r5 га.
Насадження уражеЕе опенъком ociHHiM та гIIилевими хворобами

коревевоТ системи та стовбура бiльш 2/З периметра.

Р ур*".*}"* деревах механiчнi гrошкодженнrl стовбура або кореневих
лап, вiдмираючi водянi rrагOни. Гiлки другого та третього порядкiв вiдсутнi,
кора вiдпадае. Пiд заJIишками кори наявнi бурi шшури-ризоморфи та бiла плiвка
мiцелiю. На пошкоджеЕих деревах наявнi дупла та плодовi тiла
дереворуйнiвний грибiв (справжнiй та несправжнiй трутовики).

При оглядi дерев заселених стовбурними шкiдниками (златки, вусачi)
наявнi слiди ix життсдiяльностi, вхiднi та льотнi отвори, маточнi та личинковi
ходи, бурова мука.

CryrriHb rrошкодженнll насадlrtення слабка. Доцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 4, видiл 27, площа 1015 га.
Насадження уражене опеньком ociHHiM та гнI4певими

KopeHeBoi системи та стовбура бiлъш 2/3 периметра"
хворобами

На уражених деревах механiчнi пошкодження стовбура або кореневих

[ лап, вiдмираючi водянi пагоЕи. Гiлки другого та третього rrорядкiв вiдсутнi,\--
кора вiдпадае. Пiд з€}JIишками кори наявнi бурi шнури-ризоморфи та бiла плiвка
мiцелiю. На пошкоджених деревах наявнi душа та
дереворуйнiвний грибiв (справжн tй та несцравжнiй трутовики).

При оглядi дерев заселених стовбурними
наявнi слiди ik життедiяльностi, вхiднi та льотнi
ходи, бурова мука.

Ступiнь пошкоджеЕIlrI насадження слабка.,Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapнy рубку.

Квартал 12, видiл 19, площа 1о1 га.
Насадження уражене оlrеньком ocirгHiM та гнилевими хворобами

кореневоi системи та стовбура бiльш 2lЗ лериметра.
На уражених деревах механiчнi пошкоджеЕнrI стовбура або кореневих

лап, вiдмираючi водянi пагони. Гiлки другого та третього порядкiв вiдсугнi,
кора вiдпадае. Пц залишками кори наявнi бурi шнури-ризоморфи та бiла плiвка
мiцелiю. На пошкоджених деревах наявнi дупла та плодовi тiла
дереворуйнiвний грибiв (справжнiй та несправжнiй трутовики).

плодOв1 TLiIa

шкiдниками (златки, вусачi)
0твори, маточнi та личинковi
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При оглядi дерев заселених стовбурними шкiдниками (златки, вусачi)
наявнi слiди ix життедiяльностi, вхiднi та льотнi отвори, маточнi та личинковi
хOди, бурова мука.

Ступiнь пошкодженшI насадження слабка. Щоцiлъно провести вибiркову
caHiTapнy рубку.

Квартал 1бо видiл 23, шлоща 9r0 га.
Насадження уражене опеньком ociHHiM та гнидевими хворобами

кореневоТ системи та стовбура бiльш 2lЗ периметра.
На ураженIlD( деревах мехаrriчнi пошш<одження стовбура або KopeHeBIlD(

лап, вiдмираючi водянi пагони. Гiлки другого та третього порядкiв вiдсутнi,
кора вiдпадае. Пiд залишшами кори наявнi бурi шнури-ризоморфи та бiла плiвка
мiцелiю. На rrошкоджених деревах наявнi дупла та плодовi тiла
дереворуйнiвний грибiв (справжнiй та несправжнiй трутовики).

При оглядi дерев засепених стовбурними шкiдЕиками (златки, вусачi)
цаявнi слiди iх житгедiялъностi, вхiднi та льотнi отвори, маточнi та личинковi
ход4, бурова мука.

Сryпiнь пошкодження насадження слабка. ffоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 16, вшдiл 32, шлоща 1n5 га.
Насадження пошКоджене шIилевими хворобами кореневоТ системи та

отовбурiв (пошкоджеЕЕrI охоrrпю€ бiлъше 2lЗ периметра стовбура). Наявнi
дерева з плOдовими тiлами дереворуйнiвних грибiв.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. .Щоцiлъно провести вибiркову
caHiTapHy рубку,

Квартал 16о видiл 33о площа 5r5 га.
Насадження псшIкоджеЕе гнкгIевими хворобами кореневсТ системи та

стовбурiв (пошкодження охоплюе бiдьше 2l3 периметра стовбура). Наявнi
дерева з Iшодовими тiлами дереворуйнiвних грибiв.

СтУпiнь пошкоджеЕЕя насадження слабка. fiоцiлъЕо провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 18о видiл 7, rrлоща 4о0 га.
Насадження уражене опеньком ociHHiM та гнилевими хворобами

кореЕевоТ системи та стовбура бiльш 2/З периметра.
На ураlкених деревах механiчнi пошкодження стовбура або кореневих

лап, вiдмираючi водянi пагони. Гiлки другого та третъого порядкiв вiдсутнi,
кора вiдпадае. ГIiд залишками кори наявнi бурi шнури-ризоморфи та бiла плiвка
мiцелiю. На пошкоджених деревах наявнi дугrла та плодовi тiла
дереворуйнiвний грибiв (справжнiй та Еесправжнiй тр5rговики).

При оглядi дерев зааелених стовбурними шкiдниками (златки, вуоачi)
НаявНi слiди ik життедiялъностi, вхiднi та льотнi отвори, маточнi та личинковi
ходи, бурова Ivгука.

Сryпiнъ пошкодження насадження слабка. Щоцiлъно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 18о видiл 19, площа 0о4 га.
Насадження пошкоджене BiTpoM, а також гнидевими хворобами кореневоТ

сисТеМи та стовбурiв (пошкOдження охоплюе бiльше 2/3 гlериметра стовбура).
Наявнi дерева iз повzLленими та зJIаманими стовбурами на бiльш нiж 2lЗ
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верхньоТ частини крони, Еахипом стовбура rтоЕад З0 градусiв вiд вертикальноТ
oci. На дiлянцi наявнi дерева з плодовими тiладли дереворуйнiвних грибiв.

Сryпiнъ пошкоджеЕЕя наса цження слабка. {оцiльЕо провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 18, видiл 20, шлоща 0rб га.
Насадження уражене опеЕ{ъком ociHHiM та гнЕгIевими

кореневоi системи та стовбура бiльш 2/З лериметра.
хворобами

На уражених деревах механiчнi пошкодження стовбура або кореневих
лагr, вiдмираючi водянi пагони. Гiлки другого та третього rторядкiв вiдсутнi,
кора вiдгrадас. Пiд заIIишками кори наявнi бурi шнури-ризоморфи та бiла цлiвка
мiцелiю. На rrошкоджених деревах наявнi лшла та плодовi тiла
дереворуйнiвнrй грибiв (справжнiй та Еесправжнiй трутовики).

При оглядi дерев заселених стовбурними шкiдниками (златки, вусачi)
наявнi слiди ix житгедiяльностi, вхiднi та льотнi отвори, маточнi та личинковi
ходи, бурова ]чгука.

Сцrпiнъ пошкодження насадженrrя слабка.,Щоцiльно прOвести вибiркову
L caHiTapHy рубку.

Квартал 20, видiл 3б, площа 1о4 га.
Насадження уражеЕе опеЕьком ociHHiM та гнилевими

кореIIевоi системи та стовбура бiльш 2/З периметра.
хворобами

На ураженIlD( деревах механiчнi пошкодження стовбура або кореневих
лап, вiдмираючi водянi пагони. Гiлки другого та третього порядкiв вiдс5"гнi,
кора вiдпадае. Пiд зzLлишками кори наявнi бурi шнури-ризоморфи та бiла плiвка
мiцелiю. На пошкоджених деревах наявнi дуrrла та плодовi тiла
деревOруйнiвний грибiв (справжн iiц т а несправжнiй труговики).

При оглядi дерев заселених стовбурними шкiдниками (златки, вуоачi)
наявнi слiди ik життедiяльностi, вхiднi та лъOтнi отвори, маточнi та лргчrтнковi
ходи, бурова мука.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. flоцiльно гIровести вибiркову
caHiTapHy рубку.

t Квартал 20о видiл 37, площа 0r9 га.
Насадження пошкоджене комплексним осередком короiдiв (переважно

верхiвковиЙ короiд) та грибiв офiостомовоi групи. На пошкоджених деревах
хВоя блiдо-зешена або руда, кOра вiдпадас. Пiд залишками кори помiтнi маточнi
та личинковi ходи, шлюбнi камери стовбурних шкiдникiв (великий та малий
cocHoBi ryбоiди)

При обстеженi дiлянки також виrIвлеýо пошкодженшI дерев опенькOм
ociHHiM. На пошкодженрtх деревах вiдсугнi гiлки другого та третього порядкiв,
кора вiдпадае.

Сryпiнь пошкодженнrt насаджеЕrrя слабка.,ЩоцiлъIrо ilровести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 20, видiл 38, площа 0r8 г*.
Насадження уражене опеЕъком ociHHiM та гнипевими

кореневоi системи та стовбура бiлъш 2lЗ периrrае"гра.

хворобами

На уражен}ж деревах механiчнi пошrкодженнll стовбура або кореневих
Лап, вiдмираючi водянi пагони. Гiлки другого та третьог0 порядкiв вiдсутнi,
Кора вiдпадае. Пiд залишками кор},{ наявнi бурi шнури-ризоморфи та бiла плiвка



мiцелiю. На fIошкоджених деревах наявнi дупла та плодовi тiла
дереворуйнiвний грибiв (справжнiй та несправжнiй труговики).

При оглядi дерев заселених стовбурними шкiдниками (златки, вусачi)
наявнi слiди ix життсдiялъностi, вхiднi та льотнi отвори, маточнi та личинковi
хOди, бурова h{yl€.

Сryпiнь пошкодженЕя насадження слабка. .ЩоцiльЕо провести вибiркову
caHiTapнy рубку.

Квартал 23, видiл 2о площа 2r3 rа.
НасаджеЕнrt пошкоджене BiTpoM, а також гнилевими хворобами кореневоi

системи та стовбурiв (гrошкодженця охоплюе бiпьшrе 2lЗ перталllетра стовбура).
Наявнi дерева iз IIов€IJIеними та зламаними стовбурами Еа бiльш нiхr 2lЗ
верхнъоТ частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв вiд вертикЕtпъноi
oci. На дiлянцi наявнi дерева з IuIодовими тiлами дереворуйнiвних грибiв.

CTyrriHb пошкодженяя насадження слабка. Щоцiлъно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 2бо видiл 18, шлоща 4о0 га. '

t НасаджеЕня шошкоджене BiTpoM, а також гнилевими хворобами кореневоТ
системи та стовбурiв (гrошкодженнrl охоплюс бiльше 2/З периметра стовбура).
Наявнi дерева iз поваIIеними та зламаними стовбурами на бiлъш нiж 2lЗ
BepxHbor частини крони, Еахилом стовбура понад 30 градусiв вiд вертикалъноТ
oci. На дiлянцi наявнi дерева з пподовими тiлами дереворуйнiвнrоr грибiв.

Сryпiнъ пошкодженЕrI насадження слабка.,Щоцiлъно провести вибiркову
caHiTapнy рубку.
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Квартал 26rвuдiл22rплоща 1rб га.
Насадження уражеЕе опенъком ociHHiM та гнилевими хворобами

кореневоТ системи та стовбура бiлъш 2/З периметра.
На уражен}rх деревах механiчнi пошкодження стовбура або кореневих

лап, вiдмираючi водянi пагони. Гiлки другого та третього порядкiв вiдсутнi,
кора вiдпадае. Пiд з€tлишками кори наявнi бурi шшури-ризоморфи та бiла плiвка
мiцелiю. На пошкоджених деревах наявнi дупла та плодовi тiла
дереворуйнiвний грибiв (справжнiй та Еесправжнiй труrовики).

При оглядi дерев заселених стовбурними шкiдниками (златки, вусачi)
наявнi слiДи ix життедiяльностi, вхiднi та лъотнi отвори, маточнi та личинковi
ходи, бурова мука.

Ступiнъ пошкодження насадження слабка. Доцiлъно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 27пвндiл54, площа 0r5 га.
НасаджеЕшI пошкоджене комrrлексним 0середком короiдiв (переважно

верхiвковиЙ коро'iф та грибiв офiостомовоi групи. На пошкоджен}ж деревах
хВоя блiдо-зелена або руда, кора вiдпадае. Пiд залишками кори помiтнi маточнi
та лиЧинковi ходи, шлюбнi камери стовбурних шкiдникiв (великий та малий
cocHoBi лубоци).

Ступiнь пошкодження насадження слабка. fiоцiлъно провести вибiркову
caHiTapнy рубку.

Квартал 27, впдiл 55, площа lr4 rа.
Насадження rrошкоджене комплексним осередкOм короiдiв (переважно

верхiвковиЙ короiд) та грибiв офiостомовоi групи. На гrошкодженю( деревах



хвOя блiдо-зелена або руда, кора вiдпадае. Пiд з€lJIишк€l&Iи кори rroMiTHi маточнi
та личинковi ходи, шлюбнi камери стовбурних шкiдникiв (великий та малий
cocHoBi лубоци).

Ступiнь пошкодження насадження слабка.,,Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 28о видiл 72, площ* 4о| ra.
НасаджеЕнrI пошкоджене комплексним осередком короiдiв (переважно

верхiвковий короiд) та грибiв офiостомовоi групи. На пошкоджених дерев€ж
хвоя блiдо-зелена або руда, кора вiдпадае. Пiд з€Lлишками кори пoMiTHi маточнi
та личинковi ходи, шлюбнi камери стовбурних шкiдникiв (великий та ма-тrий
cocHoBi лryбоiди).

ст}.пiнъ rrошкодження насадження слабка. Доцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 28о видiл 75о площа 1о5 га.
НасадженIlr{ пошкоджене комплексним осередкOм короiдiв (переважно

верхiвковий короiд) та грибiв офiостомовоi групи. _На пошкодженI.D( деревах
t хвоя блiдо-зелена або руда, кора вiдпадас. Пiд залишкЕIми кори помiтнi маточнi

та личинковi ходи, шrлюбнi камери стовбурних шкiдникiв (великий та малий
cocHoBi ryбоiди).

Ступiнъ rrошкOдження насадження слабка. Щоцiлъно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 29о видiл 124о площа 0r3 га.
Насадження пошкоджене BiTpoM, а також гнилевими хворобами кореневоТ

системи та стовбурiв (пошкодження охоплюе бiлъше 2lЗ периметра стовбурu).
Наявнi дерева iз пов€lJIеними та зламаними стовбурами на бiльш нiж 2lЗ
верхнъоТ частини щрони, Еахиlrом стовбура понад 30 градусiв вiд вертикальноТ
oci. На дiлянцi наявнi дерева з плодовими тiлами дереtsоруйнiвних грибiв.

Сryпiнь г{ошкодження насадження слабка. Доцiлъно tIровести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 29о видiл 125, шлоща 0r9 га.
НасадженшI поцIкоджене комIшексним оýередком короцiв (переважно

верхiвковий короiд) та грибiв офiостомовоТ групи. На пошкоджених деревах
хвоя блiдо-зелена або руда, кора вiдпадас. Пiд залишками кори помiтнi маточнi
та лиtlинковi ходи, шrпобнi камери стовбурних шкiдникiв (великий та малий
cocHoBi лубоiди).

Сryпiнь цошкоджеЕЕя насадження слабка.,Щоrдiльно прOвести вибiркову
caHiTapнy рубку.

Квартал 29овпцiл 12бо площа 0rб га.
Насадження rrошкоджене гЕилевими хворобалли кореневоi системи та

стовбурiв (пошкодженнrI охоплюе бiлъше 2lЗ периметра стовбура). Наявнi
дерева з rrлодовими тiлами дереворуйнiвнrж грибiв.

Сryпiнъ Irошкодження насадження слабка. ýоцiльно гIровести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 29о видiл 134, плопца 0r7 ra.
НасадженнrI гIошIкоджене гнилевими хворобами кореневоТ системи та

стовбурiв (пошкоджеЕнlI охопJIюе бiлъше 2lЗ цериметра стовбура). Наявнi
дерева з плOдовими тiлами дереворуйнiвних грибiв.

t



СтУпiнь пошкодженшI насадження слабка. !оцiльно прсвести вибiркову
caHiTapнy рубку.

(*

Квартал 29, впдiл 141, площ а 1r2 rа.
Насадження пошкоджене комrтлексним осередком короiдiв (переважно

ВеРХiВКОвиЙ короiд) та грибiв офiостомовоТ групи. На rrошкоджених деревах
ХВОя блiдо-зелена або руда, кора вiдпадае. Пiд залишками кори помiтнi маточнi
Та ЛИl{инковi ходи, шrпобнi камери стовбурних шкiдникiв (великий та малий
cocнoBi лубоТди).

ПРи обстеженi дiлянки також виlIвлено пошкодження дерев опеньком
ociHHiM. На пошкоджецих деревах вiдсугнi гiлки другого та третього uорядкiв,
кора вiдпадае.

СТУгriнь ПошкодженшI насаджен}ш слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapнy рубку.

Квартал 29, видiл 142о площа 0r1 га.
НаСадЖеЕНя IIошкоджене BiTpoM, а також гнилевими хворобами кореневоi

СИСТеМИ Та Стовбурiв (гrошкодження охоп:iтое бiльше 2lЗ перчтtuетра стовбура).
НаЯВНi Дерева iз повЕlJIеЕими та зламаними стовбурами на бiлъш нiж 2lЗ
верхньоТ частиIIи щрони, нахилом стовбура пOнад З0 градусiв вiд вертикальноi
oci. На Дiлянцi наявнi дерева з плодовими тiлами дереворуйнiвних грибiв.

СryПiНЬ поШкодженЕя насадженнrt слабка..Щоцiлъно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 29, видiл 144, площа 1r0 га.
НаСадЖення пОшкоджене комплексним осередком короIдiв (переважно

ВеРХiВКОВИЙ коро'ф 'а грибiв офiостомовоТ групи. На пошкоджених деревах
ХВОЯ бЛiдо-зелена або руда, кора вiдпадае. Пiд залишками кори помiтнi маточнi
та личинковi ходи, ш-rпобнi камери стовбурних шкiдцикiв (великий та ма-гrий
cocHoBi rryбоТди).

СТУпiнъ пошкодження насадження слабка. Щоцiлъно ýровести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 29, видiл 145, площа,lo4 ra.
L НаСадЖення ypilJкeнe оrтеньком ociHHiM та гнилевими хворобами

кореневоТ системи та стовбура бiльш 2lЗ хериметра.
на уражених деревах механiчнi .пошкодження стовбура або кореневих

лап, вiдмираючi водянi пагони. Гirrки Другог0 та третъого порядкiв вiдсутнi,
КОРа Вiдпадае. ГIiд залишками кори наявнi бурi пlнури-ризоморфи та бiла плiвка
мiцелiю. На пошIкодженIID( деревах наявнi дупла та плодовi тiла
дереворуйнiвний грибiв (справжнiй та несправжнiй трутовики).

ПРИ ОГЛЯДi дерев заселених стовбурЕими шкiдниками (златки, вусачi)
наявнi слiди iх житгсдiяльностi, вхiднi та лъотнi отвори, маточнi та личинковi
ходи, бурова мука.

СТУПiНЪ шошкOдженЕя насадженrrя слабка.,Щоцiлъно провести вибiркову
caHiTapнy рубку.

Квартал 29, видiл 148о площа 0n4 га.
Насадження уражене опеньком ociHHiM та гнилевими хворобами

кореневоi системи та стовбура бiдьш 2/З перпметра.
на уражених деревах механiчнi пошкодження стовбура або kopeцe3l1x

лап, вiдмиршочi водянi пагони. Гiлки ДругOго та третього порядкiв вiдсутнi,



кора вiдпадае. Пiд зЕlJIишками кори наявнi бурi шнури-ризоморфи та бiла плiвка
мiцелiю. На пошкоджених дерев€Iх наявнi дупла та гrлодовi
дереворуйнiвний грибiв (справжнiй та несшравжнiй труговики).

При оглядi дерев заселених стовбурними шкiдниками (златки, вусачi)
наявнi слiди ik житгсдiялъностi, вхiднi та льотнi отвори, маточнi та личинковi
ходи, бурова мука.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. ýоцiльн0 гIровести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 30, видiл 19, шлощ а 216 rz.
Насадження уражеЕе оцеЕъком ociHHiM та гнилевими хворобами

корешевоi системи та стовбура бiлъш 2/З периметра.
На уражених деревах механiчнi пошкодження стовбура або кореЕевих

лаrr, вiдмираючi водянi пагони. Гiлки другого та третъого порядкiв вiдсутнi,
кора вiдпадае. Пiд заJIишками кори наявнi бурi шнури-ризоморфи та бiла плiвка
мiцелiю. На пошкоджених деревах наявнi дупла та uлодовi тiла
дереворуйнiвний грибiв (справжнiй та несправжнiй трутовики).

t При оглядi дерев заселених стовбурними шкiдниками (златки, вусачi)
наявнi слiди ik життедiяльностi, вхiднi та льотнi отвори, маточнi та личинковi
ходи, бурова мука.

Сryпiнъ пошкодження Еасадження слабка. ,Щоцiльно rrровести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 30, видiл 50, шлоща 1.16 га.
Насадженця цошIкоджене комшлексним осередком короiдiв (переважно

верхiвковиЙ короiд) та грибiв офiостомовоТ групи. На пошкодх(енlD( деревах
хвоя блiдо-зелена або руда, кOра вiдпадае. Пiд залишками кори помiтнi маточнi
та личицковi ходи, rrrшобнi камери стовбурних шкiдцикiв (великий та малий
cocHoBi лубоiди).

Сryпiнь пошкодження Еасадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 30, видiл 51, площа 1r4 га.

L НасадженIuI пошIкоджене BiTpoM, а також гнипевими хворобами KopeHeBoi
системи та стовбурiв (пошкодження охоlrпюе бiльше 2lЗ перпметра стовбура).
Наявнi дерева iз IIов€uIIеними та зламаЕими стовбурами на бiльш нiж 2lЗ
верхнъоТ частиЕи цроци, нахилом стовбура понад З0 градусiв вiд вертикальноi
oci. На дiлянцi наявнi дерева з плодовими тiлами дереворуйнiвних грибiв.

Ступiнь ЕошкодженIuI насадженнrt слабка. Щоцiльно шровести вибiркову
caHiTapнy рубку.

Квартал 30, видiл 53, площа 1о4 га.
НасаДiкення пошкоджене кOмпдексним осередком короiдiв (переважно

верхiвковиЙ короiд) та rрибiв офiостомовоТ црупи. На гrошкоджеЕих деревах
хвоя блiдо-зелена або руда, кOра вiдпадае. Пiд залишками кори гrомiтнi маточнi
та личиНковi ходи, шrпобнi камери стовбурнIж шкiдникiв (великий та малий
cocHoBi rryбоТди).

СтУпiнъ пошкодження насадження слабка.,Щоцiлъно qровеоти вибiркову

fiла

caHiTapHy рубку.



Квартал 30, видiл б4, площа 0r8 га.
Насадження пошкоджене гнипевими хворобами Kope}reBoT системи та

стовбурiв (rrошкодження охопдю€ бiльше 2lЗ периметра отовбура). Наявнi
дерева з цлодовими тiлами дереворуйнiвних грибiв.

Сryпiнь пошкодження Еасадження слабка..Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 32, впдiл 1, площа 1r3 га.
Насадження пошкоджене комплексЕим осередком короТдiв (переважно

верхiвковий короiд) та грибiв офiостомовоi lрупи. На пошкоджених деревах
хвоя блiдо-зелена або руда, кора вiдпадае. Пiд залишками кори помiтнi маточнi
та личинковi ходи, шлюбнi камери стовбурних шкiдникiв (великий та малий
cocHoBi lryбоТди).

Ступiнь пOшкодження насадження слабка. Доцiлъно провести вибiркOву
caHiTapнy рубку.

Квартал 32о видiл 10, площа2r2 rа,
НасадженнrI пошкоджене комплексним 0середком короiдiв (переважно

L верхiвковий короiд) та грибiв офiостомовоi групи. На пошкоджених деревах
хвоя блiдо-зелена або руда, кора вiдпадас. Пiд залишками кори rroMiTHi маточнi
та JIичинковi ходи, шлюбнi камери стовбурних шкiдникiв (великий та малий
cocHoBi пубоiли)

Сryпiнь rrошкодженнrl насадження слабка. Доцiльно шровести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 32n видiл 11, площа 216 rа.
Насадження пошкоджене комплексним осередком короiдiв (переважно

верхiвковий коро'iф та грибiв офiостомовоi групи. На шошкоджених деревах
хвоя блiдо-зелена або руда, кора вiдпадае. Пiд з€tлишками кори гrомiтнi маточнi
та личинковi ходи, ш.гrrобнi камери стовбурних шкiдникiв (великий та малий
cocHoBi лryбоiди).

Ступiнь пошкодження насадження слабка. ýоцiльно провести вибiркову
caHiTapнy рубку.

i Квертал 32, видiл 18, площа 1rI га.
Насадженýя пошкоджеЕе комIIJIексним осерсдком короiдiв (переважно

верхiвковий короiд) та грибiв офiостомовоi групи. На шошкоджених деревах
хвоя блiдо-зелена або руда, кора вiдuадае. Пiд залипIками кори пoMiTHi маточнi
та личинковi ходи, rrrлюбнi камери стовбурних шкiдникiв (великий та малий
cocHoBi шубоiди).

Ступiнъ пошкодження насадження слабка. ýоцiлъно провести вибiркову
caHiTapнy рубку.

Квартал 32n видiл 23, площа 1"r3 га.
Насадження пошкоджеЕе комЕлексним осередком короТдiв (гrереважно

верхiвковий коро'ф та грибiв офiостомовоi груrrи. На lт0шкоджених деревах
хвоя блiдо-зелена або руда, кора вiдпадас. Пiд залишками кори помiтнi маточнi
та личинковi ходи, шrпобнi камери стовбуршоr шкiдникiв (великий та малий
cocHoBi лубоiди).

Сryгriнь
caHiTapHy

пiнь пошкодження насадженЕrI слабка. ýоцiлъно провести вибiркову
рубку.



Квартал 32, видiл 24, площа2о2 rа.
НасадженнrI пошкоджене комплексним осередком короiдiв (переважно

верхiвковий короiд) та грибiв офiостомовоi групи. На шошкоджених деревах
хвоя блiдо-зелена або руда, кора вiдпадае. Пiд запишками кори помiтнi маточнi
та личинковi ходи, шлюбнi камери стовбурних шкiдникiв (великий та ма-rrий

cocHoBi лубоiди).
Сryпiнь rтошкодження насадження слабка. ЩоцiлъЕо провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Квартал 33, видiл 45о площа 1rб га.
Насадження уражене оrrеЕьком ociHHiM та гнилевими

кореневоТ системи та стовбура бiльш 2/З периметра.
хворобами

На уражених деревах механiчнi пошкоджеЕня стовбура або кореневих
лагr, вiдмираючi водянi пагони. Гiлки другого та третього порядкiв вiдсутнi,
кора вiдпадае. Пiд з€IJIишIками кори наявнi бурi шнури-ризоморфи та бiла плiвка
мiцелiю. На шошкоджених деревах наявнi дупла та гrдодовi тiла
дереворуйнiвний грибiв (справжнiй та несправжнiй трутовики).

L При оглядi дерев заселених стовбурними шкiдниками (златки, вусачi)
наявн1 слlди 1х життедlяльност1, вхlдн1 та лъотн1 отвори, маточн1 та личиlIков1
ходи, бурова NгуI€.

Сryпiнъ пошкоджеЕня насадження слабка. ,Щоцiлъно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 33о вндiл 50, площа 0о4 га.
Насадження уражене опеньком ociHHiM та гнилевими хворобами

кореневоТ системи та стовбура бiльш 2lЗ периметра.
На уражених деревах механiчнi пошкодженнjI стовбура або кореневЕх

лап, вiдмираючi водянi пагоЕи. Гiлки другого та третъого порядкiв вiдсутнi,
кора вiдпадае. Пiд залишками кори наявнi бурi шнури-ризоморфи та бiла гrлiвка
мiцелiю. На пошкодженlD( деревах наявнi д}пла та плодовi тiла
дереворуйнiвний грибiв (справжнiй та несправжнiй труговики).

При оглядi дерев заселених стовбурними плкiдникаrrли (златки, вусачi)

( наявнi слiди ix життсдiяльностi, Bxi.щli та лъотнi отвори, маточнi та личинковi
ходи, оурова мука.

Ступiнъ пошкодженнrI насадження слабка. Доцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 34, видiл 38о площа 2о5 rа.
Насадження пошIкоджене комплексним осередком короТдiв (переважно

верхiвковий короТд) та грибiв офiостомовоi групи. На пошкоджених деревах
хвоя блiдо-зелена або руда, кора вiдгrадае. Пiд залипIками кори помiтнi маточнi
та личиЕковi ходи, шrпобнi камери стовбурних шкiдникiв (великуlй та tчtалий
cocHoBi лубоiди).

Ступiнь шошкоджеIiluI насадження олабка. Доцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 34о видiл 43, площа 0r5 га.
НасаджеЕня пошкоджене комппексним осередком короiдiв (переважно

верхiвковий коро'ф ,u грибiв офiостомовоТ групи. На пошкодженI{D( деревах
хвоя блiдо-зелена або руда, кора вiдпадае. Пiд залишками кори помiтнi маточнi



та личинковi ходи, ш]любнi камери стовбурних
cocHoBi лryбоiди).

Ступiнь пошкодження пасаджеЕнr{ слабка.

шкiдникiв (великий та малий

Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 34, видiл 44, площа 0r2 rа.
Насадження пошкоджене комIшексним осередком короiдiв (гrереважно

верхiвковий короТд) та грибiв офiостомовоi групи. На пошкоджених деревах
хвоя блiдо-зелена або руда, кора вiдпадае. Пiд заlrишками кори помiтнi маточнi
та личинковi ходи, шrrюбнi камери стовбурних шкiдникiв (великий та малий
cocHoBi rгубоТди).

Ступiнь пошкодження насаджеЕня слабка. Щоцiльн0 провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 62, видiл 1б, площа 5r9 га.
НасадженнrI поuIкоджене комплексним осередком короiдiв (переважно

верхiвковий короiд) та грибiв офiостомовоТ груци. На пошкоджених деревах
хвоя блiдо-зелена або руда, кора вiдладае. Пiд залипIками кори помiтнi маточнi

(_ та личинковi ходи, ш;шобнi камери стовбурних шкiдникiв (великий та ма_rrий

cocнoBi лубоiди).
Сryпiнь цошксдженнrI насадження слабка.',Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Квартал 62, видiл 49, площа 1о4 га.
Насадження пошкоджене комIшексним осередком короiдiв (переважно

верхiвковий короiд) та грибiв офiостомовоТ групи. На пошкодженlD( деревах
хвOя блiдо-зелена або руда, кора вiдпадае. Пiд залишками кори помiтнi маточнi
та личинковi ходи, шлпобнi камери стовбурних шкiдникiв (великий та маrrий
cocHoBi лryбоТди).

Ступiнь г{ошкодженIuI насадження слабка. Щоцiлъно гIровести вибiркову
caHiTapнy рубку.

Квартал 67, видiл 1, площа 1rб га.
НасаджеЕш{ rrошкоджене BiTpoM, а також гнилевими хворобами кореневоi

1 системи та стовбурiв (пошкодженнlI охоIIJIюе бiльше 2lЗ першлетра стовбура).
Наявнi дерева iз повЕuIеними та зламаними стовбурами на бiльш нiж 2lЗ
верхньоi частини щроЕи, нахилом стовбура rrонад З0 градусiв вiд вертикалъноi
oci. На дiлянцi наявнi дерева з плодовими тiлами дереворуйнiвних грибiв.

Сryгliнь пошкодженIuI насадження слабка. flоцiльно шровести вибiркову
caнiTapнy рубку.

Квартал 67rв,пдiл 2о площа 1r1 га.
НасаджеЕнrI пошIкоджене вiцrом, а також гЕидевими хворобами кореневоТ

системи та стовбурiв (пошкодження охоIIJIюе бiльше 2/3 гrериметра стовбура).
Наявнi дерева iз повшIеними та зламаними стовбурами на бiльш кiж 2/3
верхнъоТ ч&стини щрOни, нахидом стовбура понад З0 градусiв вiд вертикальноТ
oci. На дiлянцi наявнi дерева з плодовими тiлами деревOруйнiвних грибiв.

Ступiнъ пошкодження насадження слабка.,Щоцiльно провести вибiркову
caHiTaplry рубку.



L Висновки та пропозицii:

1. Всього лiсопатологiчне обстеження проведено на площi 105,9 га,
IIри цьому виr{влено:

Опеньок осiннiй - 4919 га (слабка сryпiнь пошкодження).

Гнилевi хвороби кореневоТ системи та стовбура (труговики) - 9r1 га
(слабка сryпiнь пошкодження).

Комплексний осередок короцiв та офiостомовi гриби - 3517 га, (слабка
сryпiнь пошкодження).

Пошкоджешня BiTpoM - |lr2 га (слабка сryпiпь пошкодження).

2. У вiдповiдностi до вимог п.п. 2, 5, 12, |4, \6, l7 СПЛУ, з

урахуванням специфiки та ступеня пошкоджеЕнrI насаджень, бiологii деревних
порiд, шкiдникiв та збудникiв хвороб дiсу з метою ЕаведеншI н€lлежЕого

t
\J

санiтарного стаЕу, недогryщення розповсюдженнrI хвороб та стовбурних
шкiдникiв, вц)ати технiчно{ якостi деревиЕи провести вибiрковi caHiTapHi рубки
на площi 10519 га.

З. CaHiTapHi рубки провести у термiни вiдrrовiдно до вимог
встановлених Санiтарними г{равилами в лiсах Украiни.

4. Вiдведення дерев в рубку провести за рахуЕок поввJIених
сухостiйних, вiдмираючи та буреломних дерев.

5. На ocHoBi aKTiB огляду мiсць рубок забезпечити заходи з
вiдновлення лiсiв вiдповiдно до Правил вiдтворення лiсiв, затверджених
постановою КМУ вiд 01 .0З.2аа7 р. JФ ЗOЗ.

6. Провести заходи щодо оздоровленIuI} запобiганнrl зараженню або
пошкодженЕю сумiжних насадженъ

Провiдний iнженер-лiсопатолог
, ВНЛIВЛГ ДСЛП,,Львiвлiсозахklст"

Iнженер-лiсопатолог
ВНШIВЛГ ДСЛП,,Ьвiвлiсозахист" Ярослав Осташук

,Щиректор ПеремиIrшянського
ДЛГП ,,Га;tсiльлiс"

головний лiсничий

олег Масний

михайло Пташник

Роман БойчишинПеремишлянськOго ДJIГП,,Га-гtсiльлtс



\._

,Щодаток 2
. до CaBiTapHEx правиJI

IIОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак ýогiршення санiтарного стану лiсових насаджаý

Львiвський район
{Автономна Ресrrублiка Крим, область)

Перемишлянсъке ДЛГП <<Галсiльлiс>
{наймеrryваrrня власýика лiсЬ, постiйного лiсокорисryвача}

Лiсrшцтво Персмиш.rrяяське ДJГfi кГалсiьлiс} урочище квартал ýЬ !
видiл Np /f дi:rяlrка Ns площа *f..i гектарiв

Таксацiй-на х{tраюерЕагкка ЕасадженнlI

дiаметр /с сантиметрiв, середЕя виýота

вйiсок BF* о4u.rё

Лiсопатодогiша характсристЕка Еасадже}lЕя

ВиД пошкоджецня насаджеЕня {лiсова шожежа буревiй, снiголаrrл, обледенiкня,
ДlД*ДР*ЩЦД-:а_ýýЕrЕаНjlЯ де_Реь-захаращенiсть, об'iдання шкiдrrякадли хвоr/тмстя, HafiBHicTb
rycelli, масовиЙ лiт метеяикiв, ýпадання хвоТ/листя, вiдлущенýя кори на стовб5rрах та irlшi
озЕаки, не xapaкT€pьi дsм нормадьЕого стаЕу дерев)

t

Сryпiнъ поцIкодженuя, ура}кеrlýя: c,oote
{цооднноке, сяабке, середнq сильне)

Вид розподiпу ilошкоджецах дерев| lo o_qur.oooS _

Обсяг ушкодженоi деревилж на 1 гектарi (окойрно) t9 куб. MeTpiB, у тому.плслi
сухостiйноi ? куб- ьлетрiв

ознаки погiршення стану _uricoBиx насаджень виявив:

?Ol ,r/,"Pczcl?цzi --q-- - >{.lФz*ы2'W
Drzl*--/ -,/ ./a>).J ?цаау4l

(iнiчiали та прiзвище)

,,ё1" 5 Ъоо.ооr.,
(iнiuiали та прiз*rаще)

року

висновок iнженера вiддiJгу (сектору) охороýЕ i захисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисlмвськогФ пiдтlриемства або ЕредставЕика державнOго
спецiа:riзов€lного riсозахиспого пiдприемства щодо необхiдноетi здiйснеяня лiсозахисних 1м
iншлrх заходiв з Еодi
лiсовоТдiлшrки:

(посаяа)

13 уэЧ€ll-? 20 Д,t_року

-.------7-->TJ-

санiтарного :таЕу яiciB за резуJьтатами огяяду санiтарного cTat{y
Lм льl,t с,- А С,/]

(помiчrтак лiсничого)

0ý Jюrо ьО 20_;f"{ року

t j. С ru*u, "t*
(iнiuiали та прiзвшлф
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,Щодаток 2

до СаяiтарЕих правил

ПОВЦОМЛЕНЕЯ
про появу ознак шогiршеgня ýанiтарIrого стаЕу лiсовшх насаджsн

.lТьвiвський район
{Автономна Ресшубяiка Крл**я, область)

Перемишля*rсъке ДJГП <Галсiльдiс>
(найменуваrrня аласн}Iка лiсiв, постiйного яiсокорисryвача)

Лiсництво Переьмш"шяЕýьке ДJгП кГатсi-тьлiс}) J{рочище квартЕrл Ns -l
видiл ý9" lб дiяя*саJф Елоща t;-, гектарiв

Таксацiйка характерЕсЕ{ка ЕасаджеЕня

СwпilЦr2rйс, BiKg?poкiB, бснiтет i,, середвiй дiаметр /9/ сатrгIедстрiв, середкя 8исота-ý--.з-__
2р меtрiй, повнота DJ!_,лтип лiсу Фqp-ý , рельеф Zс,-Гl-е;чS" експозицiя

Лiсопатологiцrа характеристика ЕасадженЕя

Вид rrошIкодженIlя насаджеЕня (лiсова пOжежЕ буревй, снiгола*I, обдедеаiння,
9iДЩЩ--Та ýLIýЖFЯ ДFДqg, Захаращеýiсть, об'iдаr*rя rшсiдннкап,ш хвоilrгrrстя, Еаязнiсть
rycoHi, масовий лiт мете:шткiв! оýадаЕшI хвоУлистя, вiдтryщенýя кори ва стовбурах та iншi
озЕ€:ки, Ее xapaкTepЁi :ьчя кормаьЕого стаЕу дерев)

Ступiяь пOшкOджеl{ЕrI, уtr}аженнý]. ёоZфсеz.zа,dе
(поолЕноке, слабке, середн€, сильне)

Вид розпОдiлу rrошкоджених дерев-. *ао фспорха !'
tпоо

обсяг ушкоджеýоi деревинg на 1 гектарi (oKoMipHo} /6 куб. MeTpiB, у тому sислi
сухостiйноi 5- куб. метрiз

Ознаки шогiршеяня ст€}ну лiсових насад}кень Bи;IB}IB:

? /}i . Ja | а/-/ё,l р/-., Z:",

{посада)
аý -з!4qна zfi_P/ року

-QtzPPraoo,p
(л iсшт*dИ ( пом iч н# лiсничого)

D3' rпqqнR _Z0 3/ року

._ F /:--

, И,/э .'//*zza...,n-.. "а
{iнiчiали та прiзвнще)

висновок iнженера вiддiлгу (сектору) охороЕи i захксry пiсу державного
лiсогосподаtr}съкоrо (лiсомисливського) пiдприемстм або представЕике державЕого
спецiа;riзованого лiсозахисного rriдприемства щодо rrеобхiд*lостi здiйсневня дiсозахисклш чи
ш{fiIих заходiв з полiпшення санiтапного стаýу лiсiв за результатамg огляду санiтарного стаЕу
лiоовоiдfurянки: Юо,-r,оп-а д ii'------ 

---r

{iнiцiали та прiзвнrпе)

п"|г,J{. J- v c;au,|ul к@О' -lю-f о lo 2а JJ року



Додаток 2
до CaHiTapHEx IIравIлл

IIОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погrршенýя ýаýIтарного стану лrсовцх насаджеЕ

Львiвський район
(Автономна Ресгryблiка Крим, областф

Перемишrлякське ýJIГП <<Галсirьлiс>l
(найлаенувалшя вJtасника лiсiв, постirtвого лiсокорисqъача)

Лiсниitтво Перемиrшrяяське ýЛГП кГа-lrсi_цьлiс)i )Фочище квартаJI J& С/
видiдNs32 дirшrrкаNч Еýоща 9 S- гектарiв

Таксацiйlrа карактерисжка ЕасаджеЕrтll

!** /OýB{BBiK de poKiB, боliтет 4 **р*rriй дiаметр lJ' caHTиMeTpiB, середrя вксота
9/ мtrрiв, поЪнота Ф,7 , TgTl xicy f)t ГР , реrьсф рорЕ:,,г*i_, ексгrозицiя

Лiсоrrатологiтrа характериýтика ýасаджен}uI

Вид попIкоджеЕня насадження (лiсова пOжежа, бурвй, сЕiго*а:чr, облсденiння,
Еlф{.}ýзцlц*:а*l}gltцаш{s д9р_9_в+ захаращенiстъ, об'iдаш{я шкiдЕ{калги хво7дластя, наявнiсть
ryceHi, масовий лiт MeTeTшKit, опадання хво7листя, вiд;цпцýЕýll корЕ на стовбурах та iнmi
ознаки, Ее xapfiffepнi для нермаlьЕOго стану дерев)

(*

Обсяг уfiIкоджеЕоТ деревияи на 1 гектарi (oKoMipHo)
сlхостiйноi 17 куб. MeTpiB

Ознаки гrогiршення стану хiсових насаджеýь B!{llBиB:

;{ куб. MeTpiB, у тому числi

, -hr,!- ,rlt ё,rр jctL,{
\ ("о."д")

D,flr'-"
_{- r/ - /:>ar} :Lra.trd2{а/

{iнЫалита прiзвище)

aa-s' :f ts
_-d-l . ->. / fl2.4r.?/J/--_

@

92 "J.сl{и,! _20Яl року

---т-€-J-

! 2 r,,ez!/?tr,;, 20
--7- с/т7- ,L1, рOку

висновок iнженера вiддiлу {сектору) охороIrи i захисту лiсу державного
лiсогосподарсъкого (лiсомисливсъкого) пiдприсмства або предст€IвнFIка державЕого
спецiалiзованого дiсозахисного пiJцrриемgтва щодо кеобхiдностi здiйсненrrя лiсозахиснш( чи
iнrrrях заходiв з полiпшеr;дя саrriтаряого стапу пiсiв за результатilмЕ огляду санiтарвого стану
лiсовоi дiлянки: ЫО uп lb иа J3 ЙЭ

1tt ис € н(у} -11t tопс,ТоАаL
(посала}

Ot JЮ ТО 'О 20:2J року

(помiчнлпt лiсывчого}



ýодаток 2

до Санiтарвюr правЕл

IIОВЦОМЛЕНЕЯ
про появу озпак ilогiршеýня сацiтарпого стану лiсовпх цасаджgп

Львiвський район
(Автономна Рестrублiка Крим, область)

ПеремишяяЕське ДJIГП кГа,ясiлълiс>
{наitменувапня власннка лiсiв, постйното лiсокорисryвача)

Лiсншrгво Перемиш"гlяяське ДJlГП <tГалсiьлiсil уроtIище квартаJI N9
видiл Ns l? д|ляlrкаJф ппопtа lý, ý гектарiв

Таксацйна характериýтЕка ЕасаджеllшI

СКХаД/rДt"l,с_&*, вiкф| poкiв, бонiтет Л, .*р"дriй дiаметр l8 caHTIateTpiB, середня висOтаffi,--,-13-'

JrJ метрiц повнота фF , тътЕ хiсу #3l* , реэьеф .?,>:.л7г-zе;>ý . експозицiя
ПЦЛIСОК v?; i_дзut-z"-;

ЛiсоIlатологiчна хаI}актýриýтЕка ýасадж€ншI

Вид поцIкодженш{ Еасаджfitш{ (лiсова fiожежа буревiй, снiголапл, обледенiння,
+i"щggtr}аВgя та р_gtцаЕн4 дер9в, захарilцеЕiстъ, об'iдання шкiдняка:rти хвоr/rшстя, наявяiсть
ryceнi, масовий яiт метеликiв, оЕадillшI хво#листя" вiд.тrущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, Ее xapaкTepкi длtя ЕормальЕог0 cTдry дерев)

Сцтriнь поflIкоджеЕшI, ура)кеЕ]stя: tryа{Fп.€
(гrоод*iноftё, слабке, серsдн€, сильне)

Вид розподiлу пошкодженlгх дерев:

обсяг УfiIкоДкеýоi дерсвиrпа на 1 геrсгарi (oKoMipнo) ýу куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноi 8 куб. MeTpiB

Ознаки погфшенrтя стану яiсових Еасадженъ виr{вив:

2!Э"|- ,? r ?uа 
'r,, 

с) D ,г) ,.' -f -,/' . Эrs t z 2t,lr2ldP<'l2

у/ 2о p,f року

(iкiчiали та врiзвlац*)

-4"-,$TЪ*..rru*
(iнiliiали та прiзвlше)

il

(-_

(*

цt/ф6/п,,r{аУ?
(лiс"uиlи й (помiчштк лiсн ич ого)

висновок iнженера вiддirгу (секгору) охор}lи i захисry лiсу держЕlвного
лiсогосподарýъкого (лiсомис.тmвського) пiдприсмства або шредставЕика державного
спецiа,тiзованого дiсозахисного пiдприемства щодо gеобхiдllостi здiйсноння лiсозахисýих чи
iнппоr заходЬ з полiп
ýlсово1 дlJIянки:

"?! qлцq,-,р _2Q }'/ року

--!.7d-

l УИt е.и Р tэ, лt gg и h 7o1r7 7

[посада)

0 t J ю7о 1о 20з7l року

санiтарного,fтану лiсiв за резуJьтатамll огляду санiтарного стану
лlt и а_ /tср

{посала)

(пiдис)



,Щолаток 2
до CaHiTapHиx правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршенuя tапiтарногO стану лitових ýаЁаджеш

Львiвський район
(Автономна Ресшублiка Крим, область)

Перемrаяяянське ýЛГП кГалсЬлiс>
{наймепуванпя власнtлка лiсЬ, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсншцтво Перемяшлянське ДJIГП <ГалсЬлiýll урочище квартал Nп 1"?
видiл Ns 1.8 дilшнкаJф гцюща / / гекгарiв

Таксацiйна характерис"гкка ýасаджеЕня

(
Лiсоцатодогiqrrа хараюеристика нzrcаджýЕIuI

Вид ЕOIЕкоджеяня 11асаджФ{шI {лiсова пOжежъ буревiй, снiголам, обледенiняя,
Еiдrlиранrтя та вqцхацця д9Fера захараrценiстъ, об'iданвя шкiдниками хвоi7.rrистя, наявнiсть
ryceнi, масовий лiт MeTerrHKiB, оrrадакtlя хвоi/ластя, вiдлУщеняя кOри на стовбурах та iкшi
озяакI4, це характерн1, л:rя Еормжьного cтilry яерев)

Вид розrrодiлу пошкоджеЕих дерев:

Обсяг ушкоджеЕоТ деровини на 1

сlч<остiйноi f куб" MeTpiB

Сryпiнь пOшкодженýJ{! )раження : мetp
{поодивоке, слабке, сýред{€, сильне)

,4 О О/? cl /-а lr а z,r
(поодЖrокнй груповиfл, куртианий)

гектарi (oKoMrpнo) fP куб. MeTpiB, у тOму .шtслi

\*

Озrlаки погiршення стаЕу лiсовrш Еаеаýкеýь вll;lвив:

*r-/ ,Б ,V*r.rч*.r4
(iнiпiа-пи та rтрiзвяще)

о{) ?sl o/€rl,_P 20_7-Gтг- И рсiку

Висновок iнженера BiJиlJry {сектору) охороЕн i захясту лiсу державЕого
лiсогосподарського (лiсомис"гплвського) пiдлрисмства або представЕика державIrOго
спецiалiзоваýого лiсозахисвого пiдriриемства щодо необхiдяостi здiйсиення лiсозахисЕIФ( чи
iнших заходь з полiпшеrrня санiтапного ста}ly лiсiв за аезуJIътатами огляду санiтарного стану
лiсовоТ дiлянки: Dr> r*,п L н а t3 СР J ----- --- Г

iИ utL4gр - t|tл патоlOz
Б

9! ; юТО zО 20;f "L року

! 
"2. ,ýri"а,.ёr,./r/.

(iнiцiми та прiзвlаще)



L

ffодаток 2
до CaHiTapHиx правип

IIОВIДОМЛЕННrI
про пOяву ознак погiршення санiтарного стану лiеовллх насадfl(еIr

Львiвський райоrr
(Автономна Республiка Крим, облаrгь)

ГIеремяшriянськс ýJIГП кГалсiльлiс>l
(найменуванt{я власника яiciB, пастiйвого лiсокорисryвача)

Лiсництво Перемиш.пяrсъке ýJГП <<Галсiльлiс)) уро.мще кварт{lл Ns 4
видiлýs/ З дiлякка]{s fiлоща 9, о гектарiв

Таксацйна xapaкTepиcTllкa Еасадження

Складaz6!!дr!&,цr,вiк _5Ърокiв, бонiтет @ серелнй дiаметр /о caHTplMeTpiB, ссред{я висOтаа--'-:--,--"а- _

l/ MeTpiB, Йовнста Ol{, тýп xicy 9!Г9 , релъсф 2с,чБЁе7.{,о; э сксuозицiя

Лiсокатологiчна хар;жтеристика Еасаджеýня

Вид пошкодженЕя насадженЕя (лiсова пожежа' буревiй, снiгола:u, обледенiння,
вiд-мнранця та рgццgцця дgl9д захаращенiстъ, об'iдання шкiдникамн хвоулистя, наявнiотъ
ryceHi, масовий яiт метелржiв, опаданлtя хвоУлнстя, вiдrryщенýя кори на стовбурах та iншi
ознакц, не xapaкTepHi д;lя яорм;lJIьного стаЕу дерев}

Вид розподirry rоiпкодженI,D( дерев:

Обсяг ушкодженоi деревлшrи на l
сухостiйноТ л куб. McTpiB

Стулiнь пошкýдженýlI} )aражýнrrrl: ono{re
{поодиноке, сяабке, середý€, сlл,льне)

lrO€frx"upocc"J
(поодиr{dкrл1, груповий, кlртинний}

гектарi (oKoMipHo) PS_ куб. MeTpiB, у тому числi

\*

Озrrаки погiршення cTaJ{y яiсових Еасаджень виявцв:

{гюсала)

fll) ?/Jц",.,пJ 20 Э t року

--тa._,?t-l ,аРr rpz о r"_
(л iснiтч и'й (помiчник лiс нич ого)

lЦ yte Н€о -atCObaTolO zW

року

Висновок iнженера вiддirry (сеюору} 0хороЕ!{ i захисту лiсу дерхIавного
лiсогосподарського (лiсомисливсъкого) пiдприемства або представника державного
спецiалiзоваIiого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйсненпя лiсозахиснlu( IIи
iнших заходiв з полiпдrенrrя санiтарýог0 стану дiсiв за рФуяьтатаý{и огjIяду санiтарного стану
лlсовоl дlJIrшки: аьн а В С.Р

Л /t-Д '/-'

=.*{--тF- *- -#4 Т*r-"*--
(пiдпис) (iнiчiа"чи та rrрiзвише)

(iнiuiали та прiзвнше)

рокуQР sЮyФl9 2ОРа



l

Додаток 2
до CaHiTaprrиx правил

ПОВЦОМЛЕIIНЯ
про цOяву озцак погiршеннff санiтарпого стану лiсовшх насаджец

Лъвiвський район
(Автономяа Республiка Кри*я, обlrасть)

Перемншлянське ýЛГП кГаtсЬлiс>
{найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Перемишлянське ДJГП <ГапсilьлiсD урочище квартал JS 16
видiл Ns _i l дiляtшса Nл площа l, i гектарiв

Таксацiйна характер}iýтика насаджеЕII;I

СКла#ý,/S"еlф, вiкфg poKiB, бонiтет-l, середнiй дiалtетр 3{ calяT:яNteтpiв, середшI висOта
rЯ MeTpiB, цовýота с15_, тип яiсу f,зrfr , ре.rьсф , екстозицiя

ПlДJIlСОК rаt[.z{clclc!

Лiсопатодогiчяа )raрiжтеристика насаджснш|

Вид попIкоджýЕýя ЕасадженшI (лiсова rrожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
LlД4ggа+gg тq_,всиханЕrl дерев, захаращенiоть, об'iцання шкiдника*rg хвоТlrшстя, наявнiсть
ryceHi, масовий лЁЙетелiЁЫ*tiпадаgяя хвоУяистя, вiдлущеЕюI корн на стовбурах та iншi
озц€}кЕ, ве xapaKTepнi дJIя нормального стаЕу лерев)

Ступiнъ ýошкодженýя, уражеýнrI: епа5}€
(поод*rске, слабке, середкs, сшьне)

Вид розшодiJIу ЕоIIжоджеrlих дерев: z,э,з iсусц>"сс-[

ОбСт ушкоджеЕоi деревини на 1 гектарi (oKoMipкa} {q куб. MeTpiB, у тOму чиолi
сухостiйноТ r кф. MeTpiB

Ознаки погiршення gгаýу лiсових насаджеЕь виlIвив:

1 ?uп.,а,|,r-zсtzа[I\* (""."д")

2Д z*,{c?r"P 20_]1_раку

- 

-?jjO-

QctPrOr.,п oI}c"ffil

,й.,Q Б+ъ**r*..
iiнi*iали та rrрiзвище)

. ZЁ t5" !, fl }z"*с.u o.o rl
(iнiфапи та прiзвише)

ta rАl+u-р 20.2,r року

- 

'--7*{- lJ-

висновок iнжеяера вiлпiлу (сектору) 0хорони i захисry лiсу державног0
лiсогостодарсъкого (лiсомисливського) пiдярисмства або Ередстав}Iика державrrого
спецiа;riзованого дiсозахисноготliдприемства щодо необхiдностi здiйснеrтвя дiсозахиснкх qи
lEIIIиx заходlв з rlолirтччння caHiTapHolo c1aнy лiсiв за резуJIътатами огляду саrriтарного стану
лiсовоТдiлянки: t}o uч'оьиа /3 С

Оý -rl"Tolo zOД_ро"у



Додаток 2

до Санiтарних гrравил

ПОВЦОМЛЕННЯ
Еро появу озцак погiршепня саЁiтарного стапу лiсовшх ЕасаджsЕ

Львiвеъкий район
(Автономна Ресгублiка Крим, область)

Перемишrrянсъке ýЛГП кГацсiльлiс >

{нzulменування власЕика лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсншlтво ПерсмиriшяЕське ДJГП <Га"тсiJБдiс}) урочище квартаJI Nу lб
видiл JчЬ _ll дirшнкаNs кJIоща ýз- гектарiв

Таксацйна характеристика Еасадження

illr& "r" -rpl*tTy,'.l,ь,i ) уэrr,r"l-а,,,, uiдрiст

l./ саIlаgIуlсТрlв, серед[ж ВисоТа

РеЛЬСф rlэrtТсzрлt.i , еКСЛОЗИЦЬ
;,7-:*-

, flЦЛlСОК *,4rezlza

Jliсопатологiчла характеристика насадхtеЕЕя

Вид шошкодження насадженшI {лiсова пожежъ буревiй, снiголам, обледенiння,
в,lдrrиранц8 ч,Ес_gggдs_д9!ý& захарацеЕiсть, об'iдання lпкiдrмкадлрr хвоТ/листя, ваявнiсть
гусенi, масовнЙ лiт метеэпrкiв, оrrадання хвоi/листя, вiдjтущеЕня кори яа стовбурах та iншi
озЕilки, не xap:жTepнi дгrя Еоtr}маJIьного cTfi{y- дерев)

СклцýДйцзль.,вiк sb poкiв, бопiтет Й середнiй дiаметр
7;_ *"rрЬffirоru-Й, тип лiсу Ъfu

f

Сryпiнь шOшкоджеянrц ура]кенýя: f/,?аD/Р
(поодлтноке, слабке, середЕе, сьтьне)

Вид розподi;ry пошкодженЕх дsрев: пoaqracBauzeeJ

Обеж уfiIкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipнo) ЯD куб. MeTpiB) у тому .tлtслi

сухостiйноi ? куб. метрiз

Ознаки погiршенrrя стаЕу лiсових }всаджеЕь виявив:

\* Р ,l2 ,Б.;оr..*,,.r-r
(iнiлiали та прiзвr.ше)

4(-Б: Ъо..-*оо,_
(iнirdми та прiзвиiце)

Чс-/реr lno rэtffil

l lut е)( e!l" Al tопаТЬо LW
Ofl lюrо,о 20 ,P,L року

,a/Jqооr/" ,t,ouu"r.}
{посала)

912 2ая{ року

sзu Z{J}./ ротч

Висновок iнженера вiддiJIу (сектору) охороЕи i захисту лiсу державIIого
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або представЕика державIIого
спецiалiзоваЕого дiсозахисного rriлприемства щодо кеобхiдностi здiйсненrrя .тriсозахисЕих чи
iнml+c заходiв з полiпrш:ння санiтарног0 стану лiсiв за резулътатами огýяду санiтарного стану
лiсовоi дiляrrr<rа: flо *nu u i' tэ ср

Е_+-_-:,ч,'
,rZezlz-aaф/

@ wW



(._

ýодаток 2
до CaHiTap}rиx правид

ПОВЦОМЛЕННЯ
про Еояву ознак погiршенЕя sанiтарIrого стану лiсових насаджеп

Лъвiвський район
(Автовомна Ресяублiка Крим, область)

Перемвшлянське ДЛГП <ГалсЬлiс>
(наймеrrуваtшя вдасника лiсiв, постii*лого лiсокористувача)

Лiснllцгво Перемиrшlяяське
видiл ýЬ ? дiяяl*саJФ

ДЛГП <Га,тсiлжiс} урOтIЕще квартiш Jft rP
площа r'l р гектарiв

Таксацiйяа характеристика ЕасаджеЕIIя

Склад 'P&,BLK9O poKiB, боgiтет Д 
" 

середнiй дiаметр .j# caETLrý,{eTpiB, середfiя висота
ýOвgота аьО, TEII xicy Д2,r# , рыьеф 2<эо57_.еъо*? , експозицiяf.f, мефiЪ,

Лiсопатологiтла хqрактýристика насадженнrt

Вид rrсlшкоджеЕшI Еасадження (лiсова пожежа9 буревiй, снiголам, обяеденiння,
&жаращснiсть, об'iданяя шкiдпикалгд хвоi7листя, ffаявнiсть

ryceнi, ьласовиЙ лiт метеликiв, опадаЕЕя хвоУластя, вiдiryщення корЕ на стовбуlrах та iншi
озIl:1кЕ, Ее xapiжTepкi длrя нормаllълrого стаЕу дерев}

СтупiнЬ поfiIкодженяя, д>ажеýня: rrre{"e
(поодиноке, слабке, середЁс, сильче)

Видрозшодilryшошкодженltхдсрев _ поgqu*о*ui

обся Ушкодженоi деревиrшл яа 1 гектарi (oKoмipкo' # куб" MeTpiB, у TonцI r*tслi
сухостiйвоi rl куб. MeTpiB

L
Озrrаки rrогiршенrrя стану лiсових ýасаджеIrъ__р!шцвIв :

Д t ,*-:r:*,-,-'-,, -

Jf2.,.'q//ё/:, /П Эilс/?r/,Z ,,"9?rE<ёL'
{посаца) "-{пiлrшс}

С,' ?srчf.-,*, 20,7 року-__* -1:.Cf_7-

,фч,DР,спсD D
(лiс-нйий ( пом iчlтик л iсrшного)

,Рr ,{-;rn,-o*r*r,*."
(iнiцiаш та rrрiзвище)

;ёý?flirаочr...-

санiтарногч стану лiciB зарезультатаillи 0гJ{яду санiтарного cftlкy
АьрQ

лJ?
L/<

(iнiчiапи та прiзвlлце)

2a.2l року

висновок iнженера вiлцiJrу (сеюору} охорови i за,чисry лiсу державЕог0
лiсогосподарського (лiсоп+ис;птвського) пiдriриемства або представвика державного

упечiа_гriзованого лiсозахисвоголiдприемства щ94о необхiдностi здйснення дiеозахиснIФ( чи
1нIIIих зФ(одlв з пол
лiсовоI дi;rяrтки:

I pl ис е н€п 7it pg 11ц|0/ О z_
(посада)

{пiдпис)

0 ý }iФyеtа 2alt року

ср

,С 1 Ouo*_!*
(iнiцrалrа та прiзвfuе)



ýодаток 2
до СанiтарЕих правЕл

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак fiогiршення санiтарного стану лiсовнх Еасаджен

Львiвськяй райоп
(Автономна Ресrryблiка Крим, область)

Пере*rишлянське ДЛГП <Гшrсiльлiс>
{найменlъання вIIасника лiciB, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Перемиrrrrrянське ДJlГП <<Галсi;ьлiс} }?оtIище квартал JФ ,rj]
видiлNЬ i"?J дiлянкаМ пJIOща ii L"i гектарiв

таксацiйна характерЕстика насадженшI

Сюпд.{ý", i-p{ , BiK.{5poKiB, бонiтет -,]-, середнiй дiаметр .fil caюplMeTpiB, середня висота
19 MeTpiB, повЕот& 4!_, тип лiсу i' {i l; , рельеф qоl:Ёi*с",iъоi , експозицiя

гriдлiсок

Лiсопатологiчва характеристика Еасадження

Вид пошкоджеЕня Ёасадженяя (лiсова пожежа, буревiй, онiгола*t, обледенiння,

эg1}цр_lцg5_эа всц4аЕgя,,_де_р_ев, захаращеЕiсть, об'iцання шкiдлгиками хво7змстя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опалання хвоУлистя, вiдrгуrцення кори на стовбурах та iншi
ознЕtки, не характеряi для норма,тьного стану лерев)

Ступiяь пошкодженЕl[э )фа)кеЕня : i'rTtl J irе)
(uоодлtвоке, слабке, середн€, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: п'; /,-.".,-_,,,_,.,,)-
{поолинЬ{<ий, груловий, куртиннлrф

Обсяг ушкоджеЕоi деревияи на 1 гсктарi (oKoMipHo) ;*' куб. MeTpiB, у тOму числi
сухостйно1 с, кф" MeTpiB

Озкаки погiршеятrя стаяу лiсових }IасаджеЕъ виявив:

fu:,/;'
.г

,,// l lёL,,-,-". ,"?rl'f, /'
!,::... "- - //' ,

,)-ц(,ч-}
{Йгшс; (iнiчiми та прiзвrшtе){посала)

t , , ,.!,,.i,,: ,, _ 20 ;,j, року

-____'ff-{|{ !'il? ,r} /:'l;,|' t,,F2

iлiснйй (помiчяик лiснltчого)

t -1._ ._ lii. l _ 20 j / року

- 

_f=;|j-

Висновок iнженера вiддi.гry (сектору) охороЕи i захисту лiсу деркавного
лiсогосподарсъкого (лiсомисливського) пiдприемства або представника державЕого
спецiа-шiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсоза:<исЕID( чи
iншик заходiв з полiЕш€ння санiтарýого. cTilнy дiсiв за резуJIътатами огляду санiтарного стаЕу
лiсовоi дiлянлол: 'лt,И{t

- ,- :':-
.-1, ,/, _ }'r."*о-----,

(пiдпио) {iнiцiали та прiзвище)

;pyeleKep лiс.,_l 11цY'OД U L

Б
{} l }pno,io 20 lJ року

hLр



!

Щодаток 2
до Сапiтарнш( trравип

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення сапiтарного стаЕу лiсових насаджеЕ

Лъвiвський район
(Автономна Республiка Крим, об;rасть)

Перемишляясъке ýЛГП кГалсiльлiс>>
(наймеяlъання влааý!{ка лiсiв, постЙного лiсокористувача)

JIiсницгво Перемиrп-гrявське ДЛГП <ГалсЬдiсD урочище KBapTa:r Jtlb /Jэ
видiлЛЬ # дiлянкаNs ппоща 9, i гектарiв

Таксацiйна характеристика Еасад?кеЕнr{

Склалii',.-.::у!,J,,Lr-!,вiкБt:РОКiВ, бонiтет.gJ сsредяiй дiаметр #l/ gaHTI&{eTpiB, серсдЕя висота--Tfffi'd
l--, MeTptR, повЕота {цЭ; тип лiсу ý,s,-i> , рельсф соуt57'е7dц. , ексrrозицiя

fруят i-:,J1!/i L','..D, ;Уlв1' . пiдрiст пiдпiсок

Лiсоrrатологi*та характеристика ЕасаджеЕня

Вид цошкоджеЕЕя насадження (лiсова Еожежа буревiй, снiголаrrя, обледонiння,
Дi.ШДРРаЦЦЦ-Та---Вý_g{91ТУ_J9_р_ýgr. захарятцеIIiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7:rистя, наявнiстъ
ryceHi, масовий лiт мете.r*жiв, опаданпя хво#листя, вiдrгlrщеЕЕя кори на стовбурах та iншi
ознаки' не характерЕl длJI IIормаJьнОго cTtlнy лерев)

CTlTriHb пошкодженнlI) ураженняl t",.:lo,'"do.:e

{цоодицоке, слабке, середн€, сильне)

Вид розподiJIу пошlкоджених дерев: "j!:) :::;:(.",{_.:)r._ Ф/

(пооллЙЬкий, груповий, куртинний}

обсж ушкOджеIrоТ деревини на 1 гектарi (окойрно) В куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноi ? куб. MeTpiB

Ознаки погфшеяня стану лiсових насаджеЕIь виявив:

(посада)

! i y:q,;ul, 20 /," року

- 

_--ч-т|t-|--

i't:.j:P, ,о с ?
(лiснйчfi1 (помiчнlтк лiсничого)

-tiiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

". 
{{''.,€ - |Iri," о.;! {?..: ё- 1а,z,/.;

(iаiлiали та rrрiзвrяце)

iнших заходiв з полiщlення санiтарного стаýу яiсiв за резуJIътатамЕ огляду санiтарногg, стану
лiсовоi дiлянки: 't) О bv',l l п ci l_i {r'

jttпte-и(p пlLdt1 (i TuJ,i,_

Б

ij.#:{;#'
(пiдпис)

а-/ 2a7ll_paKy

висновок iнженера вizтлiлу (сектору) 0хорони i захисту лiсу державного
лiеогосподарського {лiсомисливського) пiдприемства або .rр"д"r*rr"пu державного
СПеЦiаliЗОВаЕОГО ЛiСОЗахисного пiдприемства щодс необхiд11остi здiйененrrя лiсозахисЕих чи

Ot JЮтч,о 20ЗХ року



Додаток 2
до CaHiTapHrл< правип

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарfiого стану лiсовпх нас*джен

Дьвiвсъкий район
(Автономна Ресrryблiка Кркм, область)

Перемишrr*rсъке ýЛГП кГалсЬдiс>
{найvенуванвя власякка лiсЬ, постiйвого лiсокорисryвача)

Лiсництво ГIеремипш*rсъке ýJГП <ГалсЬлiс} урочище KBapTa;I Np РО
видiп Ng 36 дijrянкаNs IIJIоща l, {-/ гектарiв

Таксацiйна характериýтика ýасадже}lня

Склад_iЛs€JВ"r, BiK flэ poKiB, бонiтетl , середнiй дiаметр *f6, сантиметрiв, серелtя висота
;Ц **$fr-rr*гroru о,}_, тип лiсу .РtГР _ "-рыьеф rор,iГu.iЕ"', екопозицiя
Пн /3э , грунт с.

Лiсотrатологi.rrrа характеристика ýаеадженЕя

Вид пошкоджsЕнrl наýаджснЕя (лiсова пожежа" буревiй, снiголам, обледенiння,
вi:влиранл*я. та врg4аJ{чд дере& з{жаращекiсть, об'iцанrlя rпкiдвиками хвоi7листя, Еаявнiсть
ryceHi, масовай лiт MeTe;MrqlB, оilадаяЕrI хвоУлrдстя, вiддущенЕя кора на стовбурах та iншi
озýаки, ýе xapaкTgpнi для нормаJьного стаrrу дерев)

(*'_

(._

Стуяiнь ilошlкодженнll, JФаженЕя: __ _rla__Q_фzclQqrp

Вид розirодilry пошкоджеýих дерев: .арё.аfuсеzlомасi|
(пооkЙношtИ, групов иИ, KypTlпrHl*)

Обсяг ;апкOдж€ноi деревини на l гекгарi (oKoMipHa) l5 куб. MeTpiB, у тOму .rислi
сухостiйноi 6.- кф. MeTpiB

Ознаки погiршення ýTtlкy лiсових Еасаджень вЕявив:

ttt шен elJ fil сD trcrT0I9 LW

{ e!l,
(посада}

Д! ,zrlцp,,.l"l 20я i року

-=vqJ-
{iнiчiали та шрiзвице)

Яj' rllr/?s-c 20Я/ року

Висновок iHKeвepa вiддiду {сектору) охороЁЕ i заiисry лiсу державЕого
лiсогосподарського (лiсомисrпrвського) пiдприсмства або шредставЕика державýого
спецiалiзованого яiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснекllя дiсозахисвIо( чЕ
iяпшпr заходiв з полiптпе;цgя санiтарвого стану лiсiв за результата]чrи огýяду санiтарного стаЕу
лiсовоi дiл.шrки: Ч)о ча а t, н а 15 С Р

)л
J/ l>СЭa;?qzl4l4s|1
(iнiцiали та прiзвище)

o/cl /эРs lztoy'?
, .;l / - , ,/(лiift йкй (помi'ч ник лiсничого)

91 .LlотФ L!э 20 ýý року



ffодаток 2

до Санiтаршос шравил

ПОВЦОМЛЕНIIЯ
про появу ознак погiршецня саяiтарного стану лiсових насадfi(ец

Львiвеький район
(ABToHolrtHa Ресrrублiка Крнм, область)

Поремишл*lсъке ýЛГП <Галсiлълiс>
{наймеву-ваtlня власника яiсiв, постiЁтпого лiсокорисryвача)

Лiсництво Перемилrпяýське ДJIГП <Галсiлъдiс) уроl{ище кварта.ш Nэ яо
вилiл}Ь *3/ дirtячка}Ф ýпсща й В гектарiв

Таксацiйна характеркстика насаджеЕня

СюпдЩ!4Бtбвiк .ýлрокiв, бовiтет j, ссрея*iй дiамотр
2д *fiЙ, 

"ouroru 2ц, тип пiсу -fr l-/P
Jб сантиметрiв, середrя висота

релъсф ?e:liicxercc.i, екслозицiя:-.#L-

L

L

ýlдлlсок

Лiсопатол*гi,*lа характеристика насаджеýЕя

Вид пошкодженн;{ I1асаджеЕня (лiсова ilожежъ буревiй, снiголам, обледевiння,

рi,щсараяня_:а*вg{jсqgцц дqрýЕ,_ захаращенiсть, об'iдацця дкiдцццадя*х*Йлк*тя* наявнiстъ

ryceяi, масовий лiт метсляЕiз, оrrаданgя хвоi/листя, вiдiryщенЁя ксри на стовбурах та iншi
озЕ€lки, не xapaкTepкi для нормаJIъЕого cTfiIy дерев)

Стулiнь ýошкOдженЕrI, ура]кеннfr: , _Ёgч,{сrr.о"rр

-
Вил розподiлу пожоджеЕLIх дерев: "лrр rэяrл",роr*о..|]

Обся уýжодхtеýоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) tB кф. MeTpiB, у тому чltслi
сухостiйноТ ь куб. MeTpiB

Ознаки погiршевяя crаЕу дiсовгх ЕасаджеЕь виrIвив:

"!-

',B/J 
" /2./ FёzсJ 2Z"l bl Р l?. Бч "o,*u.,

(iнiчiа"пи та прiзвлшпе)

.Jt Б|2Z)"rзф{/2,r'4"
{iнiчiали та прiзвlше)

20;Z z* року

Я{ ls,"/qr/-, 20/ l року

--fifr-Висновок iнженера вiддiлу (сектору} охорсни i захксту лiсу держав}Iого
лiсогосподарського (лiсопяисливського) пiдприемства або ýредставЕика дЕржавного
сrrецiалiзоваllого лiсозахисвого пiдrриемства цодо необхiдностi здiйснення дiсозахисЕЕх ц{
iнших заходiв з uол!рренrrя санiтарного стаýу лiсiв за результатамЕ огляду санiтарного Gтану
лiсовоiдiлянки: ЫО w ль у а ACP

lyqeHep ttеоhйтоtаl,W

(посада)

{помiчнiак лiснлтчогф (пиrrис}

ol Jlo7oto Za_lLpoKy



f

t

flодаток 2

до CalriTaprrlrx кравил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про поrIву ознак погiршепýя санiтарЕого етану лiсових насаджен

Львiвський район
(Автономна Ресlтублiка Кри*r, область)

Гiермишляаське ýlГП <<Гатсiяъдiс >l

(найменуваиня в.{асЕика J-Iiciв, гrостiйаого лiсокорисryвача)

Лiсництво Перомишлжtсъке ДJtrП кГалсiльлiý} урочище квартап ý 2о
видiл Ns "iЯ дrяяккаJt ýJIоща йХ гектарiв

Таксацiйна хtрактеристика ýаýsдженýя

r.€r.'э ШДРrСТ illДлlсOк it't4сl"еtЯ_

Стулiнь пошжоджеýЕrI, )aражеЕня: rrо{)о

Вид розгrодiлу пошкоджеýих дерев:
груповиfi,

/ý _ ку6.

куртl*lчий)

MeTpiBo у тому числiОбсяг ушкоджýЕоI деревини па 1 гсктарi {окойряо)
сухостiйноi 7 куб. MeTpiB

Ознаки rrогФшеЕня стану дiсовах насадх{ень BиrIBKB:

Qао- ,l i'uu"uý
(посала}

flР 7*4е.r.! 20

--7<ry--

9J рску

.{ ,n#Ь,вzt
-----ffiб- {iнiцiалн та прiзвиrце)

.рl-Я Ю)*****€сlьрrпzоР
(лiЫЙий (помi4ник лiсничого) {пцпис) {iцiцiали та прiзвшце)

ЗЯ уry,цg_ZО Ё/ року

Висновок iнжекера вiддi.ry (секгору) охорони i захисту лiсу державЕOго
лiсогосподарськOго (лiсомисливсъкого) пiдяраемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахнсних чи
iнших заходiв з поrriпшення санiтарного стаýу лiсiв за результатами огJIяду савiтарного стану
лiсовоТ дiллiки: 'k) о v{,, пь pci, Ь СР

Jl]Hteи tp лirо ба |а ! o,t_
(посада)

9. Э CezoL'^яK@

(поодвнске, слабке" ý€редý€, cll;tbнe)

0t зрtч-Otо 20JJ року



\-*
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Додатск 2
до CaHiTapHEx Еравил

IIОВЦОМЛЕНЕЯ
прtl пOflву 0знак погiршýнця ýацiтарного стану лiсовцх нflсаджеЕ

Львiвський район
(Автономна Рестryблiка Крим, область)

Перемишляýсъке ДЛrТ <tГалсiльлiс>
(найменуваввя вýacнIlrкa rrieiB, постiйного лiсокорисryвача)

лiсштцтво Перемяшлянське
видiп]ф l дiл*rкаJr{Ь

ДЛГil <Галсiльлiс> урсчище квартаJI М €J
Елоща ý,3 гектарiв

Таксацiйsа характерЕстЕка ЕасаджеЕIIя

Склад /jrr|li , ьiк87_рокiв, бонlтет/, середнiй дiшетр 2о сатттъпвсгрiв, середliя висота

, фуЕт чЬ,"rr,Ьоl, .пiдрiст ýlдлlýOк

Лiсопатологiчна характеристика насаджеЕня

Вид поrrlкодженЕя насаджснl{r{ (лiсова fiо}кеж4 буревiй, снiголамо обледекiння,
Еiдr,дцрання за вслд,чання дepelL захаращенiсть, об'цанlrя lпкiдникаьшr хво#листя, наявнiсть
ryceHi, масовий лiт метепякiв) оýадання хвоУлистя, вiдлущеняя кори на стовбурах та iншi
озI1€}ки, не xapaкTepнi для нормаlьного стаýу дерев)

Стулiаь поlrжOдження, J{р;DкеЕllя : а"а5ое
{поодl**оке, слабкео сер€д{€, сильне}

Вид розrrодijlу шоIшtоджених дsрсв: поо Q.lzoar:o.rl

Обсяг ушкоджеýоi леревинп на 1 гектарi (oKoMipHo) 13 куб. метрЬ, у тOму чиолi
сухостiйноi 3 кф. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсовrтх насадх{еЕь виr{вив:

лг),{-r , /. ,5,rэ,?с,сzzслZ,/
(посала) (iнiцiали та прiзвище)

Uy j,,ý 2О1!_раху

ОоrлРП rzlo Ь,_
(лiснYтч йй (пом iчник л iсничого)

_**-**- -{.€ f,ово-r-uа
{iнiцiали та гrрiзвlшце}

року

Висновок iвженера вiддijrу (секгору) охорони i захиоry лiсу держi}вЕого
дiсогоспод&рського (лiсомис-rлтвсъкого) пiдприемства або представЕика державIIого
спеltiалiзоваЕIого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахксЕID( Itи
iнших заходь з подi санiтарного стаýу яiciB за рсзудьтатами огJIяду санiтарного ýтан}

.п
'll)./? , ,i t c:gl,ss 29-1 !l/

лlсово1 дlлfirки: 'nb*t CL l3Lt'
lHHe,Hgp - li gPaQTOAzt_ '(посала)

(пiдпис)

0l s ioTo to ?а lt року

.Q J 0суачЧк
(iнiшiа,чи та прiзЁйше)



ýодаток 2
до CaHiTapýиx правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення сацiтарного стаЕу лiсових насадж8н

Львiвськяй район
{Автономна Ресrrублiка Крям, область)

Переьлишляýське ЛПГТI <Галсiьлiс>>
{наЁвяенувакня влаениttа лiсiв, постйаого лiсокористувача)

Лiоництво Перемишляýське ДЛГП <Галсiльлiс} урочище кварfiш Je Хб
видiл Ns /Ё дiлякка Jt{! площа 4о rектарiв

Таксацiйна xapaкTepl4cTиKa насадженЕя

Сузтад"9ýпlЩ', BiK SP poKiB, бонiтет _Г , оредriй дiаметр 2!/ calTTayleTpiB, середня висOта
,zP MeTpiB' IIовнота аь , тиý ж*У еjгР , рельеф Цpб>е?,_"t., окспозицiя

Лiсопатологiчяа харi}ктеристика ЕасаджеЕня
t\, Вид rrоЕIкодженIш насаджеrlнrl (лiсова пожежq буревiй, снiголам, сбледенiпня,

_вцIIv{ираннrI т-а вси)(аншI дерер, захарапlеЕiсть, об'iдання шкiдникltми хво#дистя, наявнiсть
ryceнi, масовий лiт мете-rрrкiв, ошадання хвоlllлистя, вiдлгуtцеЕня кори rra стовбурах та iншi
ознаки, Ее xapaкTepнi д',lя норМаlгъного стаЕу дерýв)

f

Ступiнь ЕоIЕкOдженшI, ура)кеннrt с4а{).€
(поодиноке, слабке, середн€, сильне)

Ввд розшодi;гу пошкодженкх дерев: /?о,эфсrцоЕсса-) _

-Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo} lg куб. MoTpiB, у тому чиспi
сухостiйно\ _? куб. MeTpiB

Ознаки шогiршеЕЕя стаЕу лiсових насаджеЕъ виrIвив:

Drэ r- -/ - /r, i>Рс: ?ё!'Z{{с"/rr|
(iнiцiали та прiзвнще)

об zO р/ року

r?L/,QP,fr}za,/>,_(лiснйий (помiчrrик лiсничого) {пiдпис)

Оа э,.с/,?l,j' _20 Р/ року

- 

--TTTr-

Висковок iнженера вiддлу (сектору) схорOЕи i захисту лiеу державного
лiсогосподарського (лiсомисливсъкогф пiдприсмства або rrредставника державного
спецiа.liiзоваЕого лiсоза,чисного пiдrrриемства щсдо необхiдностi здйс11еняя лiсозахисЕЕх IIи
iншкх заходiв з гrолi
лlсOво1 дIJUIнки:

0 Э' ..ýacruJ

санiтарного стаýи лiсiв за резуJьтатами огJlrIду сшriтарного стану
rьиQ_ Ёср \!

'-,{%,a*n-x
(iнiцiали та прiзвlлще)

'О! з *то,о. 20;?l року
(iнiчiали та прiзвшле)



,Щодаток 2
до CaHiTapHиx правип

IIОВIДОМЛЕНЕЯ
про появу ознак погiршепня сацiтарного стану лiсових насаджеЕ

Львiвський район
(Автономна Республiка Крим, область)

ПеремиlшlяIIське ДЛГП <<ГалсiJiъпiс}
(пай,uевувавня власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Пере*rишлянське
видiя Ns ll дiлялrкаNs

ДЛГП <Галсiлълiс} урочище
гlпоща ,' Ь гектарiв

Таксацiйяа характеристика насаджеЕшI

квартап JФ л;i

'lt:!B BiK.Pp poкiB, бонiтет середнiй дiаметр.ld сантиметрiв, середня висота
гlовнота яи.ý, тип лlсу a

пiдрiст , ПЦЛlСОК Пr cr!;-,,rt} .'i}:::xe,,.r о

t Лiсопатологiчяа характеристика насадження

Вид пошкоджеЕшI насаджеЕня (лiсова пожеж4 буревiй, снiголаlrt, обледеяiння,
вiдuирання та всиханшI дерев, захаращенiстъ, об'iдання шкiдникаrrтя хвоi7шастя, ваявнiстъ
гусенi, tuасовиЙ лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, Bi

j,":lgцrt}чl;лr.i.: |TZ з'е* )€.ээl:.z tý
ь€

L?
с

Склад
'ý*' м

CTpriHb пOшкоджеЕýrI, Jрruкýння : ar,ouli"rr"

Вид розподiяу пошколж€rrЕх дерев:

Обсяг }цIкоджеЕоi деревики на 1

сухостiйноi б куб, метрlв

Ознаки погiршення стану лiсових

(паош*rоке, слабке, середн€, сrrльне)

(поошt{rоrоrй, груповий, куртинний)

гекгарi (oKoMipнo) } l куб. MeTpiB, у тому числi

насаджеF{ь виr{вив:

(*
l!,.l.,'|'.'i',rl:,L;i"- yr. r.r1.1,t : ?l , tz'

(посала)

|"l ' "г -/;,-J| 20
\/._' року

у,,'Ре" ,,, i,Р
(лiсЁйчи й (помiчirик лiсн rтчого)

fj ./ .2//).! 
;r/ ?.i _ 20,f z року.+-;-_-17--

(iнiчiали та прiзвище)

е./,{. ?') -., n.n'..-
(iпiцiа.гlи та прiзвище)

висновок iнженера Вiддiлý, (сектору) охороЕи i захллсту лiсу державIIого
лiсогосподарського (лiсомис.тпrвського) пiдцриемства або гrрелставника держ{lвýого
спецiалiзованого лiсозахисного пiдrрисмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з полiпшеяня санiтарýOго стану лiсiв за резу.Iьтатами огляд}/ саýiтарного cTa}Iy

ЮО,-.n nouu' J3

(пiдпис)

(iнiuiали та прiзвище)



fiодаток 2
до CaHiTapHиx ýравил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу озцак погiршеýЕя саЕiтарýого сташу лiсовллх насаджеш

Львiвський район
{Автономва Ресшублiка Кркм, область)

Гlеремrшп.lrянсъке ДЛГП <Гацсiяьлiс >
(найменуванцrI власнI4ка лiоiв, постйвого лiсокорисryвача)

лiсlплцтво Перемяllьчянське ýлгп кга;rсiльлiс)) урочище
видiлNэ з-tП дiл*гка]ф_ площа О,ý гектарiв

KBapT:rл Ns j!/

TaKcarriйHa )йрактерисжка ЕасадженЕjI

L

f

Вид розподiлу пOшкодхsнах дерев:

Обс:rг ушкодженоТ деревияи llа 1

сухостiйно\ lo куб" MeTpiB

Ознаки погiршекня стаЕу лiсових

1О,О_ _.tr\ctct?r_:t}
{посала)

/'/ т,qа"л9 20-Х z_ року

--7gо- 9Чгеr*оар
(лiсничИй (помiчвиri лiснr,тчого)

Ё П ББi,r-r"-uor
(iнirriали та гrрiзвище)

л *р . .,Рв с- p*,f

20ft' року

висновок iнженера вiддi.ry {сектору) охорони i захиоту лiсу державноголiсогосподареъкого (лiсомисливського) *йор".r"ruu або ор*л*ru*оrоu держав}IогосгrецiалiзоваIlого лiсозахисного пiдпраемства щодо необхйностi здiйсне"ня лiсозахисних чи

лIсов0l дIJUIнкк: OИi вь ilа

Склалf$;щ4l4увiк S/ poKiB, бонiтет j-,g*р*g"iй дiаляетр 26 caýTrfuIeTpiв, середяя висотаzY MeTpiB, йоЁвотZ о,? , ^тип лiсУ г " а ,- " 
,- рельсф ъоi.п,z.;, 

"п""оa"чИ

лiсоrrатологiчлла характерЕстика ЕасаджеЕЕя

_,- 
u"u, пошкодженЕя насадженIlrI (лiсова trожежа: буревiй, снiголltам, обледенiння,

рrдмираg$rl та всиханшI деgýq, захаращ€нiстъ, оý наявнiстъ
ryceHi, масовай лiT метеrллкiв, ояадання хвоi/листя, вiдтrущеЕня кори 

"uЪйОйах та iншi
озЕаки, rrе xapaкTepHi дшЯ норм€}JIънОго стачr дерев)

Еасаджеýь виявив:
{

(пiдцис)
L€{-rr**"rr-rC

{iнirriали та прiзвице)

рд cL 20}_ року
{пцшrc) (iяiцiали та прiзвlrще)



Додаток 2
до CaHiTapHиx Еравил

ГIОВЦОМЛЕННЯ
шро пsяýу ознак погiршення санiтарного стану лiсових rtасаджен

Лъвiвськпй райоя
(Автсномна Fесшублiка Крим, область)

Пермиrпir*rсъке ffЛГП <<Гаясiлълiс>
{вайrrrенуванпя власý!lка лiсiв, постiйного лiсокорисryвача}

Лiсниqтво Перемишлянсъке ДJГП кГалсirьлiс}i урочище KBapTaJI Ns l{
видiл Je зГJ. дi;шкка Ns шлоща j, Ц гектарiв

Таксацýна характерЕстика Еасадження

(

L Р.П r{о)-zrr""t.,z Ll
{iнiцiалх та прiзвище)

,y'u/ б Б*rr-ооо.
(iнiцiали та прiзвяще)

20 9-{ року

Висповок iнженера вiддi;гу {сектору) охороЕи i захиrту лiсу державног0
пiсогосподарсъкого {лiсомис.гrивського) пiлrrриемства або представника дсрж;lвног0
спецiа.r{iзовrlного лiсозахисного пiдприсмства Iцодо необхiдностi здiйснеrшя лiсозахиснlD( IIи

irlIмx заходiв з полiuшення саяiтарного стаIIу дiсiв за резуjiьтатами огляду санiтарного стfi{у
лiсовоi дiлянrш: D о* lbtl i /э сtэ

С. _lr _,Д аa ***' .

(iнiuiали та прiзвище)

20 il

Лiсопатологiчна характеристика насадженЕя

Вид пошкодженш{ ЕасаджеЕня (лiсова пож€жq буревй, снiгола*t, сбледенiння,
вiддgрадg1-те*99.Iцщ-дqрqа*.ýахаращsнiсть, об'iдання шкiдIликаN{и хвоilлшстя" наявнiстъ
ryceHi, масовий -цiт метеликiв, оrщдащц цвqlл!Iqт8, рiд.пущення кориjа::glбдg. та iнmi
ознаки? не xap;tкTepнi длrя нормil,,lъного стану дерев)

Ступiвь пошкодженЕlI, ypaжe}Il$I: (ла{rе
(поодиноке, слабко, середIt€: сильне}

Вид розподirrу пошкоджених дерев: п,9,офсесzо ц.! Ё
(поодfr*окиfi, груповий, куртиrrний)

обсяг ушкоджеýоi деревиня на 1 гектарi (oKoMipнo} р 3 куб- MeTpiB, у тому числi
сухостiйноI la куб. MeTpiB

Ознаки rrогiршсння стzЁrу лiсових

r?oi . ,lr'focdr?r,rLl
(псса*а)

/Ч 1s)"/|ll-p _202 L polcy

-_tаltd-flцРрr, HtttP
(лiснli{иЙ (помiчнr.iк лiсничого)

buof. tH ul€H €1э - ai r-o h цтО 
^D 

L
lrt '(посала)

0t оý року



(t-

L

Додаток 2
до СанiтарЕих IIравкл

IIОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршsнЕя ýаIIiтарного стану лiсовнх насаджен

Львiвський район
(Автономна Республiка KprrM, область}

Перемипr.пянське ДJГП кГадсiльяiс}
(найчеrrуваrтня власнt{ка зriсiв, постiйвого лiсокорлrстувача)

Лiсництво Псремипътянсъке ДЛГП кГалсi-lrьлiс} урочище квартаJI Nр 98
видiл Ng ?! дirrяrжа]t площа Ц / гекгарlв

Таксацiйна характернстика ЕасаджеIfiIя

СюпдКrlуЙrlr, BiK ý/ poKiB, бонiтет t+, середнiй дiа.ь,rетр 1,6 сантиъ{етрiв, середня висOта

Л *фБ,;Ы;поru о,) , тип лiсу Р" Е7 - ,-рельеф t скспозицiя

Ступiнъ пошкодженýя, ураже}ш{я| t,рDеQА/€

Вид розподiлу ЕоIшкоджýýlitх дерев: посlQсrсtеrcеz)

Обся ушкодженоi деревияи на 1 гектарi {oKoMipHo} 13 куб. MeTpiB" у тому ,*rслi

сlхсстiйноi ta куб. метрiз

Ознаки погфшеняя ст€lну лiсових насаджень

Pn Fё'i rl,r Df>W
t З a24yl1.1l 20 Я r_-=.7.ча-- року

Ф r)fэ п,'!r;r-r еl{t?
(лiсничий (помiчаик лiсничого)

(iвiчiали та прiзвиrпе)

Р-,г? Б};п,ё"ёё"*,4
(iвiuiали та прiзвлшле)

пiдпис

/s

Висновок iнженера вiддiJгу (секгору) охоронЕ i захисry лiсу державЕог0
лiсогоеподарgького (лiсомисливського) пiдприсмства або представника державЕого
еrецiа_rriзоваЕого лiсозахисного пiдприсмства щод0 необхiдrlостi здiйснення лiсозакисЕих чи

noJ. t Р некер лi со паr ol с,
, . '(посала)

l. g, J}acHoi
(iHirria.nи та прiзвише)

01 01 20;lJ_ року

(dдпис)



Rодаток 2

до CaHiTapHиx Еравил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак псгiршення санiтарного стану лiсових насадя(ен

Львiвськuй район
{Автономна Республiка Крлш, область)

Перемишiлянське ДJГП кГаi{сiJьлiс}
(наймеrryвав*lя RjIa!сЕика лiсiв, постiйвого лiсокорисryвача)

Лiсництво Перемишлянське ДJГП кГалсiлъдiс)) уроIмще квартая Л! 2gэ
видiл Ns. 75 дiляккаýЬ площа /, { гектарiв

Таксацiйяе характериýтика насадхtеЕЕrl

СклахtЩ!fu$, BiK.!_ poKiB, бонiтет i, серед"й дiаметр
2а метрiв, повнота 0r€_, тип яiсу Ю1,9fu{ ,

,9 caHTиMeTpiB, середня висOта

рельсф

L

ексIIýзицUl

Лiсопатологi.rна характеристика насаджеЕнlI

Вид пошшодженЕя насадження (лiсова пожежъ буревiй, свiгслам, обледенiнвя,
giеLцрqчцLтg1э!g_Fз.цý"_д9gqЕ, захаращеЕiстъ, об'iдаяня шкiдниками хвоi7лшстя, наявкiсть
ryceнi, масовий лiт метелккiв, опад€lннll хвоilлиотя, чrддушедlчц цg}рtt--qа"-q:9_РýJрзе та iншi
ознаки, Ее xapaкTepнi для ЕормаJьнOго стаЕу лерев)

Сцтriнъ пошкоджеЕнrI, ур€uкеяня; trzadrre
(поодшноке, слабке, серсдн€, сллльне)

Вид розгrодiлу ЕоIпкоджених дерев: _ hоёqц{zос-i

Обсяг ушксдЖеноi деревина на 1 гектарi (oKoMipнo) Р З куб. MeTpiB, у тому ,плслi
с1.:состiйноi tt куб. MeTpiB

Озrrаки погiршенчя стаýу лiсових Еасад}кеýь виlIЕив:

l? lZ Бзr9r,rr,'оо.r/
(посада) (iнiчiали та гrрiзвшrе)

пЦБ Боо,а.-*.rr;
(iнiчiали та прiзвище)

а1)"1- i I e{-Lt/ {r-r Ll
(*

l З э4./q},,я 2Оýl_року 
/"ф.

- 

-7<Jо--

оьltэРlrltо/> |J-ffr--=T7Z?-- *--
_ .

(лiснYчйй (помiчнлпс лiсничого) (пiдЙс)

i З э/_cL?t-l'0 2011 року

----7-Ф-Висновок iнженера вiддiлу {сектору} охороЕЕ i захксту лiсу дсржавного
лiсогосподарсъкого {лiсомисэплвськогф шiдприемства або представника державного
спецiазriзоваЕого лiсозахиского пiдприсмства шодо необхiдт*остi здiйснення лiсозахисЕих чи
iнших заходiв з полiпшенцсанiтарвого стаýу лiсiв за резуJьтатамЕ огля"rцr санiтарпого стаЕу
II1сOво1 дljulнкi{: fb ь" n,'u а i ir

,u,[. iuoeHpp tt tphaTФ,t9tlW а Р j/B e_H,,*i

ви-rtвив:

0t оа 2а? 1 року
iпiлпис) {iнiшiали та прiзвлще)



ýодаток 2
до CaHiTapKKx trравкп

ПОВЦОМЛЕННЯ
про поязу ознак ilогiршеýЕя санiтарцого стану лiсових наýадж8н

Львiвський район
(Автономна Республiка Крим, обпасть)

Перемишляясъке ýЛГП кГалсiльлiс>
(ваЁlrrtевува*шя власЕика лiсiв, постiйногс лiсокористlъача)

Лiсниrпво Перемиштtянсъке ýЛГП кГа-псiльлiс> уротIище квартаJI Ns 19
видiл Ns Н/ дirrшпсаNs площа о,3 гектарiв

Таксацiйна характерЕстЕка Еасадження

Ск-цадlý&zrБйвiкЁа poKiB, боrriтет;[, серелнй дiаметр 11 сантlмtецliв, с9редня висOта
яа MerptB, IIовIIоте а_А*, тип лiсу Ю.?ie . рельеф .rз?ýzемi, експозицiя

'z& 5" , фУНТ Т&z:uс->-сz2л," ёclllt' . ПiЛРiСТ , ПiДЛiСОК ir'цrц-ас)-о- т
, ЛiсопатологiчЕа характеристика насаджеЕIIrI
\

Вид пошкодженЕl{ ЕасаджеЕЕrI (лiсова пожежъ бурсвiй, снiголам, обледенiння,
рjдмиракшт та u"u*** **о"** захараJценiсть, об'iцання шкiдкякаrrги хвоi7шлстд яаявнiсть
ryceнi. масовий лiт мете.rпrкiц опадакня хвоilлястя, вiдлущеншt кори на стовбурах та iншi
ознЕtки, не xapaкTepHi лтя нормального стану дерев)

Стушiнь пошкодженЕя, уражен}UI: поеQсt{'ое.е
(

Вид розuодi:ry пошкоджених дерев лot2_,lczc.oaH{

Обсяг УшкоджеЕоi деревини на 1 гектарi (окомiряо) l Ь куб. MeTpiB, у тому wtслi
сухостiйноi 0 куб. MeTpiB

0знаки гrогiршенrш стану лiсових

(посала}

лlсовOt дlлянки:

Рп, Б; ?ёaса{/ё/'
I

(iнiliiали та прiзвлшrе}

_//_ А z//,.;y*zzaaa"rc
(iнiчiшlи та прiзвище)

а *У .JracHb,,al

н€ýадженъ виrвив:

/о ?szz/elrа Zai7LpoKy

-_-TBJ_-*J,лcrl; ,za а />
(лiс нЙ'иf (поплiч нЙк л iсничого)

/О ?lэclb?.,.l"p 2О!/ року

- 

-7--7TJ--

Виснсвок iнженера вiддiry {сектору) охорOЕи i захисту лiсу державIIого
лiсогосгrодарського (лiсомисллrвського) пiдприемства або представIIЕка дqржавЕого
спецiалiзоваЕого лiсозахисного пiдglрвемства щодо необхiдяостi здiйснення лiсозахясItих чЕ
iнших заходiв з полiпlп9r,rня санiтарного cтffry лiсiв за резуJIътатами огляду санiтарного стану
rricoBoТ яiлянки: \)ou.i ,tt, u а Д сР

цуоl i Yon u eF п,опr,rоло"
' ' (посала)

i,tbYa

{пiдпr,rс)

ОР 0t 2аlХ року

(пiлпис) (iHiпiarrн та прiзвище)



Додаток 2
до Санiтарних uравI4л

ПОВЦОМЛЕННЯ
ilрo появу ознак шогiршепня саýiтарногtl стану лiсовпх насаджен

Львiвський район
(Автономна Ресгryблiка Кркм, область)

ПеремишляtIське ДJГГ{ <<Га,ссiльпiс>
(наймен1,ваrrяя ЕласчЕка лiсiв, постiйвого лiсокорисryвача)

лiсництво ПеремишляЕське ддгп <<галсiяьлiсii урочище KBapTaJI Nэ !9
видiл Ns t2 f дiляrтка Ns цяоща а.З_гектарiв

Таксацiйна характериgтЕl(а насадженЕjI

СкsвдS(lхl,а ych, BiKao poKiB, бонпет.Щ. серелн$ дiаметр Зl сант,ълетрiв, серýдня висота

;4;;Ъв, повнотаL!0_, тип _пiсу - О;rЛ , рельсф э";z}L'т-f', еКСШОЗИЦiЯ

Йз^ бъ , Фу:s{tс,?r, ,r;"о F: , €rл.q ; пйрiст , TiжrlcoK "+пф,z*а , й-"е
-?J

Лiсопатологiчна характеристика насадження
L

Вид шошжодженнrI ЕасаджýнЕя (лiсова пожежа бурвiй, снiголам, обледенiння,

вiццлцрацgя_Iа всlтхащIяJе.р-ýs* захаращенiсть, об'iдаяня шкiдýика,}м хво/листя, наявнiсть

o"*l, масовий лiт метсяикiв, опаданЕя хвоi'/листя, вiдщyтцеýцLдgщ_gа сJqFб}раК та iкшi
озlтакЕ, Ее харакгернi д:rя ýормаJIьного стаЕу дэрев)

Ступiнь пошкодженIIяэ уражеýня, croJ2e
(поодвяоке, слабкео еередне, сильне)

ВидрозподiтrупошIкодженихдерев: * ftoQ?еg"zаа:.а[ _
(поодл#окий, груповий, ьуртинний)

обсяг ушкоджýноi деревини на 1 гектарi (oKoMipEo) 
'"о 

куб. MeTpiB, у тому числi

сухостiйноi ý куб. MeTpiB

Ознаки погiршенtтя стану лiсових Еасаджень вЕявив:

Р )?-ББ"izr,r-*r.*r
(.*_ (iнiшiали та rrрiзвище)

л ,"i|1
.Z4 ё. 7// * -,оё,ёz,.с?,j..

(iнiuiали та прiзвише)

4р,а, "аt€.l4/а.ё/с1

/L/

(посала)

2J! lqд-r:
,/ оQ

a!,DPzatc 12
t"@i

20fu!_poKy

/о ?;ffз g 2а fl/ року

Висновок iHжeHepa вiмiлу {сектору) охороЕЕ i захисry лiсу держав}rOго

лiсогосподарського (лiсомисливоького) кiдприсмства або кредставника державЕого
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здйснеяня лiеозахисних чи

",,r| 
IИ wеи CO,al tO aa?Dt|O t

'ы

(пiлпис)

{irriцiаrrи та прiзвище)

0! О а 29 J& рокv

(гriлпис)



ýодаток 2
до CaHiTapýIlý( правил

IIОВЦОМЛЕННЯ
пр{) появу озпак погiршення санiтарного стану лiсовпх насаджýц

Львiвський район
{Автономна Ресшублiка Крим, область)

Перемишляяське ffЛГП <Галсiэьлiс>>
(наЁмекуванrrя власЕика лiciB, постiйяого лiсокорrrсryвача}

Лiсництво ПеремишляЕське длгП кГалсiльлiс}i урочище
видiя Ns llб дiJý[нкаNЬ _ шлоща Q, б гектарiв

Таксацiйна хар€}ктеристика Еасадження

Скхац{Б_ffВrr, BiK ý,, рокЬ, бонiтетjТ, середяiй дiаметр -l€ caIITKMeTpiB, сýредня BI,ISOTa
!,{ MaTpiB, IIовнота о4 , тип xicy Ф tгР , релъсф rерБегu€-, експозицiя

Лiсопатологiчна характеристика ЕасадженшI
(

ВиД пошкоджеЕЕrl насадження {лiсова по]кежа, буревiй, снiголам, обледснiння,
iцIц та ваИХаЕя дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдrrикамlr хвоi7листя, наявнiсть
масовий яiт метешжБ опаданЕя хвоii/листя, вiдrгУщення кори Еа стовбурах та iншi
не характерЕl длЯ ýормаJIьlrого стаЕу дерев)

Ступiнь поЕжоджеЕня, JaраженЕя: _ /?ёо c2rugr*

Вид розгrодiлу тlошtодкеЕик дерев :

(пооДfтноruй, груповий, Ертинний)

Обсж ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 2в куб. MeTpiB, у тому шrслi
сухостiйноi lo куб. MeTpiB

ознаки погiршення cTaIry лiсових насаджень виlIвив:

( (посада)

кварт€ш jЧЪ _3-Z

,.ёl ЯЙ*ф*.пr"*
{iнiцiали та гrрiзвrще)

!ll" -l,fд скr.,^

(iнiчiали та прiзвлще)
tO #ff/ra ?a;lL_potcy

ýaff-'Рlд:оrЭ __._==

(лiснйпfi (ломGffiлiснлrчого) Ж
/о

внсновок iнженера вiддiJry (сектору) охOроýи i захисry лiсу державЕоголiсогосподарського {лiоомисливського) пi1дrrрисмства або представнЕка державного

tEIIIиx заходiв з поrri ня санiтарЕого стаýу лiсiв за результатами огляд,I санiтарного стаку|оuапвча -йсr)
I

1зрэ t, tlhleHep 4/соhаТОlrl
(посала)

0? Ol 20Д року

(пiдпис) {iнiпiалн та rрiзвище)



fiодаток 2

до Санiтарних trравид

IIОВЦОМЛЕННЯ
про появу озýак погiршепня санiтарного етану лiсових насадfl(ен

Львiвський район
(Автономва Ресrryблiка Kprпr, область)

Пермишлянське ý-[ГП кГатсiльлiс >

(наЁвлеиуваrrкя власника лiеЬ, лостiйвого лiсокористувача)

Лiсництво Перемяшлянське ДJIГП кГалrсirьлiс} уроtIище квартал Ns 29
видiлNs /З/ дiляrrкаNр площа с,7 гектарiв

Таксацiйна характеристика ЕасадженшI

J/ caHTm{eTpiB, середЕя висота
РеrЬСф ?opýLeT.:), еКСПОЗИЦЬ.:.-.7':_-

Ск:пд.ГБ г[lл4 BiK Го poKiB, бонiтет Jl, середЕiй дiа:чrетр
-;?--:J--/,1 метрlв, г10вIIотао6_, тип лiсу Pt/-P ,

t Лiеопатологi.rrrа характеристика Еасад?кеЕIIrt

Вид пошкодженЕя Itасадження (лiсова пожежq буревiй, снiголаýл, обледенiяня,
вiдмирання та всrтхqЕщs дер,99, захаращенiстъ, об'iдання шкiдкика}g{ хвоi7.тшrстя, наявнiсть
ryсеяi, масовий лiт MeTe.rmlKiB, опаданllя хвоi/листя, вiдтryщешu{ кори на стовбурах та iнmi
озýаки, rте xapaкTepкi д:rя норма;IъIIого стаIIу дерев)

Ступiтlь пOшкодженЕlI, )фil]кення: t?ооqё.ас}ft.е

Вид розподiлу поrшсоджеЕЕх дерев: п_асl,::ьрrz.о lccz,2

0бсяг ушкоджепоi деревиýи на 1 гектарi (окомiряо]. tj- куб_ MeTpiB, у тому .lисяi
сухостiйноi i куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стаЕу лiсових насаджень виявив:

, ?D4. r/, Zczzl rccotL (""."д")

пr"t
{посада)оа ?а ta

iпiдпис)
! Г7 ,Б"Г" tl€еlч*/
(iнiцiали та прiзвище)

" 
Z/,Б =Ю.***".".оп,
(iнiuiаuи та прiзвище)

lo ?аr!!_рот<у

Висновок iнженера вiддiлу {секгору} охсроЕи i захисту лiсу держазЕого
лiсогосrrодар€ького (лiсомисливського) вiдприемства або представЕика державl{ого
спецiалiзоваЕого лiсозахксного пiдприеIчlства щодо веобхiдностi здiйененrrя лiсозахЕснlгх Iм
iнших заходiв з подiпшеlттля санiтаояого ýтаЕy лiсiв за пезчльтатамЕ огляпч санiтапного сlтянч
лiсовоТдiтlяяки: tоьiаь ка- ,& С

С. 1,1. ,r|Jб cцt*tl

0{ року

(пiлпис) (iнiцiали та прiзвшlrе)



(*

Додаток 2
до CaHiTapHHx правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного етану лiсовнх насаджен

Львiвський район
(Автономна Ресгrублiка Крим. обласгь)

Ееремиш;tянське ýЛГП <Га-пеiльлiс)
(наймеяуванпя власника ",riciB, постiйного лiсокорвсryвача)

Лiсництво Перемишrrянсъкý ДЛГП кГалсiльлiс} уроtIиIце KBapTaJI Je Я*f;
видiл Ns l'r'/ дiтlянка Nл цяоща l.J гектарiв

Таксацiйна характеристfi ка ЕасаджеЕIuI

Д_ Mesi*, повýотаrцg., тип лiсу ЭiН)
Складф/-rЙi"&вiк S} poкiв, бонiтет -D, .*р.шriй дiаметр 9р caMTrlMeTpiB, середня висотаff

, ПIДЛlСОК rl l L<y'cz.lc?_
Лiсопатологi.пrа характер}Iстика ЕасаджеýнrI

Вид пошкOдженIu{ ЕасадженнrI (лiсова пожежq буревiй, снiголаJrя, обледенiнця,
вjДt{IФанЕя та Ясихацня дереь захаращенiсть, об'iдання rшсiдниками хвоi7.rrистяо KaýBýicTb
гУоенi, масовиЙ лiт метеэпакЬ, о_пqдаЕця дý9*щст& вiдlущеняя кори на сmвбурах та iншi
ознаки, не xapaкTepнi дтя ЕормЕlпьного етану лерев)

CTlTiHb пошкодження, )фаження: _ саре,qцё

Вид розподiлу поlпкоджоних д€рев: ёое_{z{4оф";

Обсяг ушксдженоТ деревиrrи на l гсктарi (oKoMipHa) Р:{ кlб. MeTpiB, у тому ,птслi
срrостiйноТ 1/ куб. MeTpiB

Ознаки погiршення cTaIry лiсових насаджеЕъ виявив:

€D"1" lr t*crzt r*i
{посада}

/о Zаlц__раку

"lJ, Б -,/)/.rrlr>cz.- a?.r
{iнiчiали та прiзвище)

t

&lrsёl: zto,o
(лiсн\tч dri (помiчн Йк лiс н ичого)

Mftl-W
/ о rй"tэ,rý _ 20l/ року

-.-r-w?J_-ВИСнОВок iняrенера вiддi.гrу {сектору) 0хороЕи i захисту лiсу державЕого
лiсогосподарського (лiсомисlплвсъкого) пiдприемства або цредставнЕка державýсго
СПgцiаJriзоВа}Iого пiсозахисного пiдприемства щодо аеобхiдностi здйснення лiсозахисних тIи

ьуоý iЦмёНеF_, aieo_aayoa oz Г -U. -U о.r*!

(iнiuiали та rрiзвище)

0ý
(посала)

0l 20__;f ,[року
(пiпrrис) iiвiuiали та гrрiзвище)



ýодаток 2
до CaHiTapHиx правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу сзцак погiршеЕнrп санiтарпого етацу лiсовцх насадý(ец

Львiвський район
(Автономгrа Ресrrублiка KpltM, область}

Перемншляяське fiЛГГI <Галсiльлiс>
{наЁменуваr*rя власника лiciB, постiйного лiсокеристувача)

Лiсництво Перемвшлллське ffЛГП <<Галсi;ълiсD уроtIище
видiл Ns l{2 дiлянка Ns _ площа 0, / гектарiв

KBapTalI Nр Яý

Таксацiйна характеристика насад2rtенIr;{

Скхад/Olhхýдz, BiK ý,о poкiв, бонiтет Z серлнiй дiаметр
/9 мuтрiв, ýовнотаа;i_, тип лiсу QqВrtТ ,

, ФУýт _*е пlд]lст fiЦЛlСOК Zе.d*t^Q , ar4tnaQ

Лiсопатологi.rяа характеристика ýасадж9ння

Вид пашкоджýння насадженЕя (лiсова ЕOжежа буревiй, снiголам, обледепiння,
вiдмиран]ц та вýицанця дерев_.3ахаращенiсть, об'iдання шкiдникаlrтя хвоУ.rмстя, наявнiсть
ryceai, масовий лiт мете-rпткiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори Еа стовбурах та irrmi
озЕ€}кЕ, IIе xapaкTepнi для нормальЕого стану дерев)

CTlTriHb поIIIжOджеЕня, урФкен:яя,. . _ /?.?чf,с,".ёа€€
(поолиноке, слабке, середнq сильне)

f

L

Вид розподiпу пошкодженцх дерев:

Обсяг ушкодженоi деревини на 1

сухостiйвоТ Е куб. MeTpiB

/1О oqcl.-.D.4 ('
(поодш{окий, груповий, куртинний)

гектарi (oKoMipнo) /.L куб. MeTpiB, у тому числi

Ознаки погiршення стаýу лiсових наеаджеЕь виявиа:

ZOп. or r'ecztlg". )
(посада)

/о ?sr./o,l.p 20 2 / року

--7@--
(лiсtsЙий {помiчиик лiсничого)

/о ?/?qqi.Р 2О ЕУ року

--7-Оо_-висновок iнженера вцдýry {сектору) охороýи i захисту лiсу дер}кавного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представIrика державнOго
спецiа,тiзоваgого лiсозахисного пiдприеь{ства шодо необхiдкостi здiйсненпя лiсозахиснЕх IIи
1ншIих заходlв з пOлlпше?чя санiтарнOго стаýу лiсiв за розультатами огляду санiтарног0 cTfiIy
пiсово? дirrянки: k} u Lи nb иа- АСР

рро ý_ rИ МенёР, лt сопстоас l
, (посала) 0 J4- Js" " 

*;
9g оý

{iнЫали та rrрiзвище)

(пiлпис) (iнittiали та прiзвrще)

20з?J року

пiдпис) (iнiшiали та прiзвлппе)



Додаток 2
до CaHiTapEID( IIравил

IIОВЦОМЛЕýНЯ
про шояву озilак пrrгiршення санiтарного ýтацу лiсовпх насаджеý

Львiвський райош
{Автономва Республiка Крим, область)

Переминт;Ilпнське ýJГTI кГалеiльлiс>
(наймеrтуватшя власнвка лiсiв, постiйногс лiсокористувача)

Лiсництво Перемиrплянсъке ýЛГГI <ГалсЬьлiс}) урочище квартал Ns ý9
видiл Nэ /"/l/ дiпя*rка Ng площа lD гектарiв

Таксацiйна хараIýеристика ЕасадкеЕня
J9 -^

Сжпд/Д"й{Дlýвж.{о poKiB, бонiтетJ , середнiй дiаметр ,!cl caBTvTMeTpiB, середIrя BEIcoTa---_-_:__--___е=€ 
0\ 0 r-tr) 

_ 

.r.rr.t.,Ъ - ^.'<, 'ХО lлerpiB, Йовнота о/t) , T*Iý лicy .xzсs *, , рсЛьсф s{2ý)еrur> . еКсПОЗИЦiЯ

П,r 8" , lpyrrT , пiдрiст , пiдлiсок л,r{,r*а,5&>uнр

Лiсопатологi.*rа характеристика насаджешлlI

tsид пошкоджснЕя насадженнrI (лiсова пожежъ буревiй, снiголам, обледенiвня,
вlдмцрання та_кgtsаЕýд_дЁрý*, захаращеfiiсть, об'iдання шкiдкиками хвоiiгшлстя, паявнiсть
ryceHi, масовий лiт метелнкiв, оцадаrrня хвоi7листя, вiдлltцеЕня кOри на стовбурах та iншi
озЕаки, Ее xapaкTepнi для нормаJъIIого стаЕу лерев)

Ступiнь поIIжодженнJI, ураженtlя: trо_ Ё)ре,J/€

Вид розполrлу потrшоджених дерев: 7l/L/,'oE;

Обсш ушкоджсЕоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) t { куб. MeTpiB, у тOму числi
сухостйноi Е куб. MeTpiB

Ознаки погфшення стаку лiсових rrасадкеЕъ виявив:

Э})/, n-r r'2fr'*2/{/J
(iнiцiали та прiзвrаше)

io 20..?z' року

fu-/ 1эР.{ rrz оьt"ffil
/О ?пdlО,//,Р 29 g / року-v<xj-

Вцсновок iнженера вiддiпу (сектору) охоронн i захисry лiсу державного
лiсогосподарького {лiсомисливсъкого) пiдприемства або fiредставЕике державýого
сrrецiатliзованого лiсозахисного тriллриемства щр{о необхiдностi здiйсневця лiсозахисних !1и

1ýших заходlв з
лiсовоiдiлянки:

санiтарного стану лiсiв зарезуjlьтаfiý{и огляду санiтарног0 стаЕу

С .u" -l,/q c_bi

L

nort. i lt м С ,,, ер пi с о hGт оьrэ z,W
0t 20fpoKy

|А 7/P=o4,z1.</z
(iнiuiали та rrрiзвище)

f (пiлляс) {iнiчiапи та прiзвише)



Додаток 2
до CaHiTapHEx правЕл

IIОВШОМЛЕННЯ
про появу ознак шогiршення санiтарного стану лiсовнх насадж€н

Львiвсъкий район
(Автономна Ресrryблiка Крим, область)

ГIеремишллrське,ЩJГП кГалсi-rьлiс>
(наfurещrваl*rя влttс}lика лiсiв, востiйного лiсокористувача)

Лiсницгво Перемиlп.irянське ДЛГП кГалсiдьлiс} урочище KBapTaJI Ns !9
видiл Nр /Ч5 дi:lяlпса JrГs площа /, ч1 гектарiв

Таксацiйна характерЕстЕка насад}кенш{

Ск"аааЭ{rаr!4ЦЙк ý-l poKiB, бонiтrг;l, середнiй дiаметр ,!{, сап"rътыlетрiв, середЕrI висOта

"2о MeTpiB, пЪвнота а,ь.Г, тия лtсу ф!/Д , релъеф zoo5tzpr."i, експозицiя
, ПlДJIlСОК /,?о*а , €a,-uq

, Лiсопатологiчка характеристика насадження
{

Вид пошкодженrlll насадже}lня (лiсова пожежа, буревiй, сЕiголам, обледенiння,
вi,цмироtrr, та всихатш8_дýвgв,**зiжФращенiсть, об'iдання шкiдниками хво7листя, наявнiсть
ryceHi, масовий лiт метелrжiв, опадаrrня хвоi7листя, вiдлущеЕIIя кори на стовбlрах та iншi
озЕаки, Ее xapiжTepнi д.liя нормаJIьЕого стаЕу дерев)

Ступiнь пошкодженнrl, ураження: pe;1ep-€

Вид розподiлу- пошкоджеfiих дерев: u.r"р=оЁri
------*Ф6;ft*окий, груповrt, *урr*r""*1

Обсяг ушкоджеЕоi деревини на 1 гекгарi (oKoMipкa} 5 куб. MeTpiB, у Tоl\{y .rцслi
сухостiйноi lo куб. MeTpiB

Ознаки погфшення стrжу лiсових Еасаджень BI,II{BиB:

.=s=:: "{,/-atycll1{a-W Дl-,Бrýr"r"r..*rо
(iнiцiали та прiзвище)

/о 2а !/ року

ф,срDеrlэоеЛ
(лi8нЙий (пом iч нrлс лiсничого)

*-V_',5|,7'оz.*.r..rq-

{iнiuiати та прiзвище)

//J ll/cr'al"J2 2Ot /

- 

--7,TjC-- року

Вксrlовок iнженера вцдiлу {сектору) охоронrr i захисry лiсу державtIого
лiсогоскодарсъкого (лiсомисяивського) пiдприемства або представЕика державного
епецiа,тiзованого дiсозахисного uiд*ркеilIства щодо веобхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнrпих заходiв з полiпшення санiтарного стаЕу лiсiв за резуJIътатами огJlяду санiтарного стаЕу

t

JIlсовоl дIJUIнки: Ю о r- 
"r'n

1{ року

О Р -аосюц-,

{пiдппс)

О1 ор 20ld

l5€ i>

tiнiцiали та прiзвище)



t

Додаток 2
до CaHiTapKиx правил

IIОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак шогiршення санiтарпOго cTalry лiсовrlх цасаджен

Львiвеькнй район
(ABmHoMHa Ресrryблiка Крим, область}

Пермиlп,rrянсъке flJIГП <<Галсiзьдiс>
(яайшенуванвя власнпка лiсiв, гrостiйного лiсокорисryвача)

Лiсrшцтво Перемишл*rське ýЛГП кГалсiьлiсD уроtIище KBapTaJr J* ,j9
видiп Ns l/g дirшнка Nэ шдоща О, €/ гектарiв

Таксацiйна харilктеристика насаджеЕня

СкладЧШцfuz, BiK флрокiв, бокiтrт7_, середнiй дiапrетр *?д сантиметрiв, серед{я виýота-б-;-Еi- 1/;l МеТРlВ, IIОВЕОТа О,6 , ТЕП xicy .Ф.l/'Ю , рельеф э<эр\Jеъс,F , ексrrозицiя
ПlШlСОК y1}glsQ_

Лiсопатологiчна характеристика ЕасаджеЕЕrI

ВИД ПОПШОДЖ€нЕrI ЕасадженЕlI (лiсова rо?кежа, буревй, свiголапс, обледенiння,
захараrцеЕiсть, об''Йання шкiдниками хвоi/.rrистя, нашнiстъ

ryceHi, масовяЙ лiт метеrg{кiв, опадання хвоi/листя, вiдлуrцеЕЕя корЕ на стовбурах та iншi
озн€tки,IIе xapaкTepHi для нормалъЕого ст;ш{у дерев)

Сцтliнь пошкодженfirl, уражепня: {'аа5}е
(поодиноке, слабкý, середý€, сильне)

Видрозподi.гry пошкодкених дерев: ,t-zO tl ,ytlctoEceýre
Обсяг )шжодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipнo) l а куб. MeTpiB" у тому числi

сlосостiйиоi v куб. *reTpiB

Озваки rогiршення стаýу Еtiсових Еасадкеlrь вI4rIвив:

(-_
ztsД" аtаlсс,сq<ý

(посада)

/D zttцa,"tx 20 2/ року

--T-dJ- Qц оFrzlоР
(лi с н ич и ff ( гt'омiч ни к Ъ i с н лтч о го)

hp.f l Y х.ёr'ера - a, co"cj L
I l (посала)

02 О1 20_-?JpoKy

,р-rа БЬýr.**_.*.
(iнiчiали та прiзвшче)

(iнiчiми та прiзвяще)

С, ""or" -Ца " 
*,,,,i

висновок iнженера вiллiлу (сектору} охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) шiдrцlисмства або представника державного
спецiалiзованого дiсозахисного шiдгrриемства щодо gеобхiдностi здiйсневgя лiсозахисfiих чи
iншrх заходiв з полiпцgrня санiтарного стаgу лiсь за результатами 0гляду санiтарного стаýу
лiсовоi дiлякки: Р О w' А .lt с+ 8 (Ж

(пiлrгис)

i{пiмис)
I

(igiцiа"пи та прiзвище)



I

Додаток 2
до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу озflак цогiрш€ýня саýiтарного стану лiсовях насад}Itен

Львiвський район
(ABToHolaHa Ресrryблiка Крим, обяасть)

Перемиrшлянське ýЛГП <<Га-псiльлiс>
(наfuаенувавня власн!{ка лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Перемиrьчянське ДJГП кГа.псiдьяiс> )aрочище кварта-II Nп 3О
видiл Ns /3 дiл*rкаJФ площа Я б гектарiв

Таксацiйна характеристика ЕасаджеЕЕlI

СкХадý,Рф{"rЛч BiK }4. poKiB, бонiтет i, **р.двiй дiаллетр *l{ caнTr*TeTpb, середня висота

"f{ MeTpiB, пбЬяота zli*, тиý лпсу 2/9ГБ ,-релъеф gч f,ет*_:;^, експозицiя
пп, /.{о , rрунт d uжiсак.Е

Лiсопатологiцlа харiжтеристика ЕасаджеIrr{я

Вид пошкодженЕя ЕасаджеIilffl (лiсова ilожежа буревiй, снiголал,l, обледенiння,
вiдrrяирання та всихаяцs д9рq&* захаращенiсть, об'iдання шкiдrrикапш хво7листя, HaжHicTb
ryceHi, масоввй лiт метеликь опадання хвоi/листя, вiлrущенн5l коря на стовбурах та iншi
ознаки, Ее xapaкTepнi дтя ЕормаяъЕого стану лерев}

Ступiнь пошкодженЕя, )apax{eнrlll: _ мчб}р
{гrоодиноке, слабке, середllс, сильне)

Вид розподi.rry пошкодкених дерев: ioa o:lzzazecЁ

Обсяг ушкоджеЕоТ деревини на 1 гекгарi (oKoMipнo) /8 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ 8 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стаJIу лiсових насаджеЕь виявt{в:
_,зс=э-' .--2'

-ёiфr#?е/ аrтr'.
/ . / /.4?ро" ?. {ёz-,сs,4/

(посада) {п'цтшс) (iнiцiали та грiзвяще)

0? э2{_qц-р 20 Я./ року _/

---7-a7tТ- 
,* _--, _--,d

ý{lррr/"?,Dr *:, /l''- q=Д***---*.,И:l€ Бrоо.о..о
{лiснн&,f(помiчниi лiсничого) =-О'## (iнirriали та прiзвище)

0f ,u?цс?,.l.? 2О l-/ року

---ftэа--

ьrо{ l lrHteltep л,tП"ч7.1о:",lW
0l 0а 20 11

Вионовок iнTteнepa вiддfurу {сектору) охорони i захисry лiсу державЕого
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або представýика державног0
спецiалiзованого лiсозахисного пigrриемстЕа шод0 необхiдrlостi здiйснення лiсозахисЕlр( Itи
iHmror заходiв з полiпшення санiтарного стаЕу лiсiв за резупътатаIuи огляду саrriтарного gтану
лtсово1 дшffrки:

а у -//а.;

Е
9а,4 , Jf r её! t! 2/j fJ(*

року

нСе ср

(iиiшiапи та прiзвище)



Додаток 2
до CaHiTapHlD( IIравил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про пOяву озýак шогiршеrrня санiтарного стану лiсових насаджеý

Львiвськвй район
{Автономна Республiка Кршл, область}

Перемишляясъке ýЛГП <<Га:rсi;rьлiс>
(найменуваrcля &пасЕЕка лiсЬ, постiйного лiеокористувача)

Лiсuицтsо Пермвшлянqьке ДЛГП кГалсilьлiсD урочище квартал Jф Зq
видiд Nq J7 дiлякка Ns г{пOща l, б гектарiв

Таксацiйна характеристкка насадження

t Лiсопатологiчна характеристика ЕасаджеЕIIя

tsид пошкодження насад}кеýI$I (лiсова шожежц буревiй, снiголам, сбледенiння,
аiдщирашlд_эа*Еqжадгr{L дýýеь захаращснiсть, , наявнiсть
ryceHi, масовий лiт MeTe-ш*rKiB, оrвдантrя хвоilлцý.тgt*вiдrущеняя кори на стовбурах та iншi
оз}Iz}ки, яе xapaкTepHi лtя нормаjьrrого cTaEIy дерев)

l

Ступiнь пошIкодженнrI, JФажеяЕя : (,'7 l)r) yle
(поод*rоке, слабке, середн€, сиilьне)

Вид розподiJIу пошкоджеЕю( дерев: лtёофс"с.аrl cn ,2

Обсяг уriшоджеЕоi деревини на 1 гектарi (oKoMipвo) 1ý куб. MeTpiB, у тому числi
сухостйноi 8 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стаЕу лiсових ЕасаджеЕь виr{вив:

/ 2 Б; 
"o,".u,",(iнiцiали та прiзвиrпе)

/f

(пiдrrис)

/J q 202/ року

€UРц r.,zaf;z
(л icH ичЙй (помiчникЪ icH ич оло) (iнiчiали та прiзвlшlе)

о/
року

ВиСновок iнженера вiддiлу (секгор;) охороЕи i захксту лiсу державЕого
лiсогосподарського (лiсомиславського) пiдприемства або ýредставfillка державЕого
спецiа.rriзоваIlого лiсозахllсного пiдпрасмства щодо необхi.щлостi здiйсневня лiсозахйсних чи
iнших заходiв з цолiпшення санiтарного стану лiсiв за резулътатами огjIяду санiтаряого стану
лlсовOr дlJIянки: лlrН&

7n-t i! мец ё F лi соисго r С а,W
0 3 Оl 20:3,L року

0, l; u[/q 61,*л'

{посада)

, - -,a--u"C{ h - //r-zoezll.,Hz
(пiдпис}

(пiдiпс) (iнiцiа.тrи та прiзвиrце)



ýодаток 2

до CaHiTapHиx црав}Iл

IIовrдомлýнЕя
про поffву ознак погiршення санiтарýого стану лiсовпх цасаджеп

Львiвський район
(Автономна Республiка Крнм, обяасть)

Перемишлянське ýJГП <<Галсifiьлiс}
{наfurенlъавня влаеýика лiсiв, постiйвого лiсокористувача)

Лiсництво Перемишrrянське ýJГП <<Гацсiльлiс> уроrмще квартаJI М _?о
видiлNл fl дiлянка}ф ппоща /, {/ гектарiв

Таксацiйча характеристЕка ЕаýаджеЕЕя

Склад7hу/Г:_Щ, BiKfo poKiB, бонiтетЛ, середнiti дiаметр 22 сажтиметрiв, середня вЕсота
l7 MeTpiBi гrбвнота а.6_, тлп лiсу ý},{i-,a , ретьеф , ексrrозицiя
.Пн 8D , фУЯТ rfаl,,о-е,!,t ,,б-ldti , пiдрiст , пiДлiСОК ,1,Цl"о"zа

Jliсопатояогiчgа характери ýтнка насадження

Вид ЦошкоджеЕЕя ЕаýаджеIц{я {яiсова пожежаэ буревiй, евiгола*я, обпеденiння,
та всиханЁrI захаращеЕiсть, об'iдання шкiдникадли хво7;шrýтя, наявýiсть

лiT MeTerпrKiB" опадантrя хвоУлястя, вiдлlтцеýЕя корЕ на стовбурах та iншi
озЕt}кЕ, не xapaKTepнi дJrя ЕормаJIьноrо стаЕу дерев}

('t

i

Стулiнь шошкодження, )apilKellIaя:. idФЕсr4Q€ е
(noo

Вид розполiлу поrllкоджсних дерев: lo о,Эсz"rарrсz}

Обсяг ушкодэItеЕоi деревини на 1 гектарi (oKoMipgo) l; куб- MeTpiB, у тому цаслi
сухостiйноi / куб. MeTpiB

Ознаки погiршекня стаЕу лiсових Е€юаджеЕь виlIвив:

-Б_ ?жl-,"n 20 2-/ року 
r^, ,_ u,

,. зd*.пf т .А,'" 
''-' n -

(лiснйий (помiчнйк лiсrшчого) (пiлпис)

0
чr7оt. tt: меи ер - fuсопO7оlа z

l l (посала)

{iнiltiали та прiзвище)

-а-.' Я)пп"" ,,.о
(iнiцiалll та лрiзвище)

i5 2а 2,L_paKy

висновок iнженера вiддi.тry (сектору) охороЕи i захнсту лiсу дqржавIIого
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або представЕика державЕого
спецiа.шiзоваIIого лiсозахисного п|щrриемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iншкх заходiв з подiпшення санiтарног0 стану яiсiв за рсзупьтатами огляду caHiTapнoro стану
лlсOво1 ддяЕки: ср

-t
}о4. r?tPczc::crot

(посаяа)

--4,:.__- 11-fuБZ414/r'-W Рр ББ;п*r"*""о.

О # ,tta"*"*!
(iHiuia.llи та прiзвшле)

JrОl оа za року
tпiдiио)



,Щодаток 2
до CaKiTapHиx правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про псяву ознак погiршецня санiтарного стану лiýових насаджеrt

Львiвсъкий район
(Автономна Ресrrублiка Крим, область)

Перемишлянсъке,ЩЛГП <<Гацсiлълiс}
(найменува*rня власника ззiеiв, постifuтоlт яiсокорисryвача}

Лiсництво Перемиlллянське ДJГГI кГалсiльлiс> }?о!мще квартап ]& -rq
видiдNq 53 дfurятгкаNs шпоща /,'/ гектарiв

Таксацiйна харакгерЕсжка ЕасаджеЕЕя

Скхаа/Щs,,{r.& BiK "{{poKiB, бонiтет _l, gгелнit дiаметр J2 caHTиMeTpiB, середня висота

я l MeT"pii, IIoB}IoTa а,6{, тиш лiсу ,D: ГD , релъсф э,:/эбLетоо: , екстrозицiя
ПЦПlСОК at4rcz+'Q

! 
Лiсопато-цогiчна характеристика ЕасадяtенЕя

Вид пошкоджеIlш{ Еасадження (лiсова ilожежъ буревiй, снiго;rалс, обледенiння,
вiдмирапня та BcиxaHIuI дерсв, захаращеЕiсть, обjrда.цц{ Iцщiдщýq&ч_ хвоj7листд, наявкiстъ
гyсенi,масовийлiтметeщткiB,o@вiдrryщеннякopинaстовбypахтаiншi
ознЕlки, не хараюернi шя ЕормалънOго стану дерев)

Ступiнь fiоIilкодження, ypaжeнIul: ,,no{".e
(поодиноке, слабке, серед{€, сильне}

вид розтrодirry пошtоджених дерев: leo rl,?clttoke
(поодиYошй, груповий, куртинний)

Обсяг ушкод}кеIIоТ деревинн Еа 1 гектарi (oKoMipHa) /ý куб. MeTpiB, у тому ,шлслi

сухостiйноi .q куб. MeTpiB

Ознаки гrогфшенн я стану лiс*вих ЕасаджеЕь вЕявЕв:

a!
э,, л ,л ; PLP lr ?ar'/,/L {посада) (iнiцiали та гlрiзаище)

-м ,{%-а1'./1J/.1"l,
(iнiчiа.ttи та прiзвище)

рOку

Вксновок iнженера вiддlлу (еектору) охорони i захисту лiсу державЕог0
лiсогосподарського (лiсомисливського) шiдшрисмства або представника державного
спецiалiзоваЕого лiсозахисцого цiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чн
irrших заходiв з яолiпцlення санiтарного стаЕу лiсiв эа резудьтатi}еIи огляду санiтарного стану
пiсовоi дi-цянкн: f) о ч; ль н а 'trC Р 

- -

О" .н. .,l/a Lt"r.,o'

-;/^

09 о' 2арх року

(пiдпис) (iнfuriали та прiзвище}



Додаток 2
до CaHiTapHIФ( правил

tIовцомлЕнIlя
про ilояву озЕак погiршенЕя санiтарного стаIIу лiсових насаджен

Львiвськuй район
(Автоlюмна Республiка Крим, облаrть)

Перемяш-чянське ýЛГТI <Галсiльпiс>
(найtмснування влаýника лiсiв, постiйвого лiсокористувача)

Лiсrrицгво Перемиtrrлянське ДЛГП <<Га_псilьяiс} J{рочище KBapTaJI Ns Je*_
видiл Nп l Ц дiпянка Jr{b г.хоща 0,9 гектарiв

Таксацiйgа характерtrстiIка насад]кеЕюl

Склад|й"!ý2й, BiK ful poKiB, бонiтет -l, середяiй дiаметр ч.t сантиъrетрiв, ýýредttя ВЕсоТа
9l MeTniB] ,rо*нота о,6 - yMTl licy сlt,€ . ре-тьсф ?or_,bcz?Tc_e.", експозицiя!! метрiъ,- повнота 8,6_, чиу лзсу cl{ ý , реrьсф zrDчегч;. експозI

ЩеJ:_,rРУНТ {gp,- ",'r"r': """r , пiдрiст , пiЯлiсок t?,,c'rcra,c?

Лiсопатологiтла характерЕстика насадкеннfi
L

Вид поIl1коджеЕшI Еасаджеýш{ (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледевiння,
вiддлирання та всшцаттяя переF, захаращенiстъ, об'iдання шкiдцвками хвоt/.rrрrстя, наЯВнiСТЬ

rycegi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7.гплстя, вiдrryщепшI кори на стовбурах та iвшi
озЕаки, Ее xapaкTepнi дяя нормiljьного стану дерев)

CTplirTb поrrIкодженнII, },l}ажеянll: arza5}e

Вид розполiлгу поЕIкоджеЕIж дерев:

(поодиноке, слабке, серýдн€, сr,rльне)

rz rs о otlz,r О |/- с{ a,{

(поояkнокий, груповийо кjрт-кrннй)

0бсш ушкоджеЕоi дерэвики на 1 гектарi (oKoMipHa} Pt куб, MeTpiB) у томУ чЕсЛ1

сухостiйноi _q куб. MeTpiB

0знаки шогiршення стану лiсовgх Еасадк9ýь виrIвив:

Р /7. Б*-; 2Еёz,-.z,r.. */
(* (iкiчiали та прiзввще)

, # r{" V'- о 
"а., сс "< 

z.t
(iнiпiали та прiзвлшпе)

,?nr,4 _ ua t'r:oozl Zc< )
(посала}

l 5 qfrЦqr,..С 20 21 року-ч-сюг--

ппоt. IiMeHeo, лi 1pl^a.'io1o,z,_ ' (посала)
0 -r; . -Ll а cp-,i

|5 q,a"/q/-p 20 .9 / року

--_7-dо-Qu,пpttlipг
(л icHfr fй (ломiч гrяк лiснltчого)

(пiдпис)w
(rriлпис)

Висновок iнженера вiддily (секrору) охорони i захисry лiсу державнOг0
лiсогосподарсъкого (лiсомисливського) пiдприсмства або цредставЕика державного
спецiа_цiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здйсненшI лiсозахиснrх чи
iншшс заходiв з гrолiпщеlrня санiтарýого стану лiсiв за результатами огляду санiтарного ýтаýу

ОР С1 20-.3J року

(вiлпис) (iнiчiали rа прiзвище)



ýодаток 2
до CaHiTapEиx правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршеняя саlliтарпого стану лiсових насаджен

Львiвськнй райоп
(Автономна Ресrrублiка Крим, область)

Пер*п*ишлжлське ýЛГП <<Галсiлъяiс>
{наfuленуваr*rя Býac}Irlкa лiсiв, постйного лiсокорпсryвата)

лiсництво Перемиштrяяське .щлгп <галсiльлiс> урочище
вйдiл Ns -/ дi.rявка]ф _ Елоща /,3 гектарiв

Таксацiйва ]€рактеристЁка Еасадхiе}rr{ll

Скrrад ldý.sýп , BiK td poкiB, бонiтет j, с*редоiй дiаметр jб caHTHMeTpiB, середня висотая; Me$iB, повнOта Lt ,,Тдп.ппу Пгsr:< , реяьеф ,,r7:>;;;,;, Ъ**rrоr"цiо
/).lt /2'' , грунт , пiдрiст , пцлlсок ilц<Juа .: с}.-еФц.!

Лiсопжологiчна характеристика насадженЕlIt
. Вид пошкодженшI Еасад7кеЁшI (лiсова пожежа буревiй, снiголалл, обледенiнrж,

квартаJI ý sя

озЁalки' ýе xapaкTeplrl дJбI нOрмаjъЕОго стаяУ лерев)

Ступiнъ шOшкоджеfiня, )aрiюкsння: е*аёZ€
{пооди!tоке, слабке, середЕе, сильне)

Вид розподiлу пошкодженЕх дерев: ,/?асэqс,о"сzgrj,еri

обсяг ушкоджеЕоТ деревияи llа l гектарi (oKoMipHo} я' куб. MeTpiB, у тому .паслi
сlо<остiйноi _9 куб, MeTpiB

Ознаки uогiршеяня cTffIy лiсових яасаджеЕь вЕllвив:

'D4. "lrbuilZr.ei\ Б
Pr> /^"

/ - / /. {2сэсэса.сеl ci,z-/

{iнiчiали та прiзвище)

;d-,ý- P)n.o.*.'.n.
(iнiчiа,чи та прiзвище)

2О;"1_року

t б Zц,lq,*p 2В З!_року .,-Ы,-,-мф4_ *__
(лiснЬЙИ (помiчfiк -пiсничоiо) - (*д""Ф

lб

висновок iнженера вiддiгу (сектору) охороЕи i захисry лiсу дýржавЕоrо
лiсогосподарськог0 {лiсомисливсъкогф пiдприемСтва або .rр*д"r*"rп* деркавIIого
спецiалiзованого лiеозахисного пiдкриемства щодо кеобхiлноетi здйснеяня лiеозахиснЕх чи
iнших заходiв з полiшшеlrня caHiTaвýo.o_cTaky лiсiв за резулътатами огпяду санiтарного ýтаЕулiсовоiдiлянки: flor,, ,n "о' hСlЭ

nn-{, ,u*ru up ai сопt,7аt,аtl@
Q}- О р 2а}r рску



\,

ýодаток 2

до Саrтiтарнкх правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсовнх насаджеи

Львiвсъкий район
(Автономна Ресшублiка Kpr*M, область)

Перемишлянсъке ýЛГП <<Гацсiльлiс>
(найменування власнЕка лiсiв, постiйлого лiсокорисryвача)

Лiсниrцво Перемиrплянське ДЛГП <Галсiльлiс) уротмще квартi}л JYa .,1"/
видiл Ns ir_,, дiлянкаNs пJIоща j, l гектарiв

Таксацiйна характеристика насадженЕя

СкладЦ!зl_:z__, BiK,{l poкiв, бонiтет'1, 
".р*дriй дiаметр,z',l caHTlaTueTpiB, середlrя висота

,l.i MeTPiB, поВнота аLЦ, тип лiсу {'.t {,{t:"' , рельеф ^,п5.,.е;".",l , експозицiя

Лiсопатологiчна характеристика насадженшI

Вид пошкодження насаджеЕня (лiсова IIожеж8, бурсвiй, сЕiгола:rл, обледенiння,
вiдрtирання та всиханЕя дерев, з€lхаращенiсть. о_б_fдаgЕs-lдýжgýqАg.I='4в_.ý/Jщ_с*r& наявнiсть
гусенi, масовиЙ лiт метеликiв, опадання хвоilдистя, вiдлущеЕшI корЕ Еа стовбурах та iншi
озЕаки, не xapaкTepHi для ЕормальЕого стаяу дерев)

Стlтriпъ пошкодження, )aражсЕня :

{поодиноке, слабке, середЕ€, сильне)

Вид розподiяу поrпкодкеrlих дерев:
(поолЙокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкоджеЕоi леревинн на i гектарi (oKoMipHa) ! J. куб, MeTpiB, у тому ц.rслi
сухостiйноi г- куб, MeTpiB

Ознаки поt,iршеrшя стану лiсовлтх ЕасаджеЕъ виlIвив:

,j ")l {":::/|:! !l,,| /_l

--.-"'a -.

.r$;,1;'"'i,,/
(пiдЙс){посада)

i. .,/ l,,,.,,,,-r,._l, 20,х року

- 

--7:7|?-

_фi.,'.,; " ,;, _., ,',,
(лiсничиti (помiчнилс лiсничого)

{iнilriали та прiзвище)

.r"-/ .i '- ,, ,,) - / .,-- f,J р,

{iнittiали та прiзвище)

саяiтарного стаrrу лiсiв за результатаIчIи огдяду санiтарного cтalry
i ль Mti /3t Р

0 л -lJctct*r*'

),: ,_-l../_. _,,i, _ 20 j' 1 
року

--т-ВИеНОвОК iнженера вiддirry (сектору) охорони i захисry лiсу державного
лiсогосшодареького (лiсо*rисrп-rвського) пiдприемства або fiродетавника державЕOго
спецiа,riзоваIlого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних .м
iнших заходiв з полi
лlсово1 дlJIяIlки:

{пiдпис)

0ý И 20з!Lроку
(пiдшrс) (iнiчiали та прiзвище)



Дýдgок 2

до Санiтарних правил

ПОВЦОМЛЕЕНЯ
про появу озцак погiршенпя санiтарного стану лiсових насаджец

Львiвськшй район
(ABToHolrHa Ресгryблiка Кри*r. область)

Перемишrrянське .ЩJГП <Га-irсiлълiс>>
(найменуваrurя власвиýа лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Перемишляýсъке длгП кГалсiлълiс> уроIмще KBapTa".r J&
видiп Ns l,' дiлянкаNs rпоща ý,,,:, гектарiв

Таксацiйна характеристика ЕасаджеЕнlI

с ,, BiKd,l" poKiB, бонiтет "j , середнiй дiаметр j'"i сантиметрiв, середЕrI висота

, ЛlДЛlСОК /,,l tl_,, t.Hc., ,. .. J"/,_......1

лiсопатологiчна характеристика насаджеЕня

.?:

\t

Вид IIошкоджен}ц насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдtrаираняя та всихаЕнr{ дерев, захаращенiсть, sб:iЪаgдддýiдýдцФg _I99?лиg,р, наявнiсть
гl,севi, масовцй яiт метФяжiв, опадання хвоi'/листя, вiдлlтlення кори 

"й;";бrdах та iншi
озн€lки, не xapaкTepнi для ЕормI}JьIIого стаЁу дерев)

Ступiнь пошкодженЕя, )aр€}}кенЕяi {у?l? *.,.,о
1rоол

Вид розподiлу пошкоджених дерев: llcl c-i,,irb,.,:., 1,1 *zz:!|
(поодлЬо кr.dь групов ий, куртlтнний)

обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo} ,t Е куб. MeTpiB, у тому числi
сlхостiйноТ L: куб. MeTpiB

озааки погiршrеяня стаýу лiсових Еасаджень виrIвив:

/':t l' -
/ ,)1 . ,=l _._.!./.

(посада)

d',i' !.t/}-/./,/ ., 20 !, DoKv

- 
---:--- _;:, 

--
La, /.):! / //|_.|:I)

(лiсСrтч ий (помiчник лiспичого)

{посада)О3 zа;lJ

, l Е: ,, ,}

-J.,J/u,{: "r'-i''c-1!-=..ll
(пiдпис)

(iнirriали та прiзвише)

, -l l,'о7..,
| 

'' 

f, 
/'.f /'j,.,2. /:l |. l

(iнiшiали та прiзвнще)

а ,М О clt"*"j

с ,/, 2all року

висновок iнженера вiддiлу icekTopy) охороЕи i захисту лiсу державЕоголiсогосподарського {лiсо*tисливськогф пiдiрисмiтва або представника державного
спецiа,тiзованогo дiсозахисного гriдприемства щодо необхiд:rостi здiйснеrrня лiсозахиснIдх чиj------ 

-,1. ..чод* з ilолшrп€ння санiтарного_ cтtнy -цiсiв за резуJьтатами огляду санiтарногс стануfi;;";;;; t: lэ

у,,{
o,i

року

(пИпЪс) (iнiuiми та rrрiзвлuце)



t

.Щодаток 2

до CaHiTapHEx ЕравI4п

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення сlнiтарного стану лiсових flасаджен

Львiвський райоrr
(Автономна Ресгryблiка Крим, облаетъ)

Гlеремишлянське ýJГП <<Га;rсiяьлiс>>
(uаймеrrуватшя власника лiсЬ, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Перемишляяськс ДJГП кГалсirьлiс> уроtIищс квартал ЛЬ JZ
видiл Ns /f, дiляака Nе Елоща /,l гектарiв

Таксацiйна характеристика насадженнrI

Склад lQrtlБ.l , BiK6;1poKiB, бояtтатfu, середнiй дiаметр з€ caHTиMeTpiB, середня висота
-_---q-2q метýц IIовнота aJb_, тип лiсу {"7 гБ€

П.ц t" , {PYнT .qpeloЁ -r?,'??ё,/|u?/>;,;irrЙU---,-*--------- , ПiДrriСОК l,Lo,{-u"s ,c,*ao,rza

Лiсопатологi.*rа характеристика насаджеЕнlI

озЕаки9 не xapaкTepнI дlrя ЕормаjьнOго cTrrнy лерев)

Вид поцIкодженшI насаджеЕшI (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмиранrrя la всдхаr*rя дерец захараJIIеЕiстъ, об'iдан*rя цIкiдникал.м хвоi7.rистя, наявнiсть
ryсенi'масoвийлiтметеликiB"oпаДaEEяхвoi7тшстя,в@йiiбуфхтaiншi

Сryпiнь пошкодх€нн1 ураженýя: _ En";},.e
{поодияоке, слабке, середЕq сильне)

Вид розrrодisrу поrшtоджених дерев: ёoolcruonzo"?

0бсяг ушкоджеЕоТ деревини яа 1 гектарi (oKoMipHo) !О куб. MeTpiB, у тому .плслi
сухостiйноi 5? куб. MeTpiB

Ознаки погiршешrя стану лiсових насадкень BIаIIBIаB:

L "2ё,{}. } rb.r., tr; rI
{iнiчiали та прiзвище)

/л 2a{i_poKy

Ool DРл rл Р,{2
(л iснич Й{ (doM iч ник лiiсн ичого)

0 -el. -tе o",i
(iнiпiали та прiзвище)

{пiдпис)

lб Zafu'_poKy

ВИсновок iнженера вiддirry (сектору) охороЁý i захисry лiсу державЕого
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представЕЕка державЕого
сгrецiалiзоваЕOго дiсозахисного гriдпри€мства щодо необхiлrостi здiйснеrrяя лiсозахисЕих чи

nu.! i' и.l€ u ер -ltco h;,70^o zW

{ Б|V**.п**
(iнiчiаяи та прiзвшце)

0! 0{ 20 ,2,L рокУ



\-

Щодаток 2
до CaHiTapHIд( правил

IIОВЦОМЛЕННЯ
про появу trзнак погiршенЕя саýiтарного стацу лiсових насаджеЕ

Львiвський район
(Автономна Республiка Крия, область)

Псремаrплянське fl ЛГГl кГацсi.lьлiс>
(наймец.ва*lя вяасЕика лiciB, постiйlrого лiсокорнотувача)

Дсrlицтво Перемяшлянсъке
видiлЭfu J3 дi.iшнкаNq

ДЛГП <ГалсiльлiсD урочище квартал Ns 32
ппоrца t 3 гектарiв

Таксацiйка характеристкка Еас&д}кеýt{ll

Склад tЩiЦзе, BiK frg poкiв, бонiтет Z , .ер.лrriй дiаметр _?ч caHTиMeTpiB, середня висота^ ---]т*Е-
ll MeTpiB, IIовнота фь_, тиI1 пiсу с 1 г,,;е

ПlДJllСOК ct|4r'cxaa ', сэt*zаzd

Лiоопатологiщла xap€lKTýp}IcTиKa ЕаýадженшI

озкаки, не xapaкTepнi д.rrя нормаJьýого стаЕу лерев)

Вид пошкодженш{ насадженшt {лiсова пожежq буревiй, снiголал.{, обледенiння,
вiщ.,{r,Iрання тl_всg_ýýLде*рj* захаращеgiсrь, оý]jд1нц4_1g*Иgдками х9qУпиgrд, наяsнiсть
ryceHi, масовий лiт п*етелЙ?iв: опаданЕя хвоilлистя, вiдlqщення кори на стовбурах та iншi

Ступiнъ пошкоджеЕшI. урlDкенця : елоD,.е
{поодиноке, слабке, середý€, свльне)

Вид розподiэry пошкоджеЕих дерев: по,э,?t,zz,эл.*сz} ,

обсяг уIЕкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 3/ куб, MeTpiB, у тому числi
сухостiйноi 3 кlб. MeTpiB

Озrrаки погфшеяня cTally лiсових насаджеЕъ виrIвив:

Р Q rБJоr-.опrп,z
{iнiчiали та прiзвище)

2о.п. ,.ztЬu"r,rпz)(*
{посала)

l1:_ T-#r{-re 20;fu_раку

(iнiцiали та прiзвище)

2а il року

Висrrовок iнлсенера вiддiлу (сектору) охорсýк i захисту лiсу державIIсго
лiсогосподарського {лiсомисливсъкого) пiдприсмства або представника державЕоrо
спецiалiзованого лiсозахясного rriдпри€мства щодо необхiлrостi здiйсgення лiсозаш{сник чи
iншlпr заходiв a пgдiцlцеёня сааiтарного стану дiсiв за результатами огляду санiтарного стану
лlýово1 дlJIrшки: Юо 

"* 
no uL Сlэ

0. ;t #a.u_",,.!

(пiдшас)

0! ot 2а R; року

rriдпис) (iнiшiали та прiзвлпле)



t

f

Додаток 2
до Саяiтарних правЕл

IIОВЦОМЛЕНЕЯ
про появу озцак погiршення саЕiтарного стану лiсовпх насадж€п

Львiвський район
{Автономна Республiка Крим, область)

ГIеремишлянське {ЛГП <Гацсiльлiс>
(найменуваrяя в-часццка лiсiв, посriйного лiсокорвсryвача)

Лiсяицгво Перемиш-гrянське ДЛГП кГа_псiлълiс} урочище KBapTaJI ýч ;l l
видiл Nр 2 "/ дi:rяrтка Je пJrоща 2,1 гектарiв

Таксацiйна характерrl€мка rrасаджеЕня

Склах/О6lfu_, pliK{9poKiв, бонiтст J , середнiй дiшrетр 32 caяT:иMeTpiB, серед}UI висота
Lcs мYrрiв, IIовЕота ,, 6 , rtсу (lгБС , рельсф ?орГuетцГ, експозицЬ_'

ПiДДiСОК в, Цuо а, r, л.опr-..аflz 5О -фунт

Лiсоrrжологiчrrа }rарактеристика насаджеЕIбI

Вид поЕIкодженЕjr насаджеllня {лiсова цоже]ка, буревiй, снiголал.т, обледонiпня,
girмирqц5ц та всиХання дерев?_захаращенiсть, наявпiстъ
гусенi, масовdr йТметБЙГЬuдu"* хвоl/диЬ, вiдлущеяня кори на стовбурах та iнmi
ознаки, не xapaкtepнl для нормального стану дерев)

Ступiнъ пошкоджеýня, )aрлl}кення: е-о5} е
(rrоодизоке, слабке, середне, си;ъне}

Вид розuодiýу пошкоджен}l}r дерев: ftoc> €1t_z:,,сэl-,сzri

обсяг }апкоджеЕоi деревини на 1 гектарi (oKoMipвo) iа кф. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ ý кф. MeTpiB

озrlаки погiршення стаЕу лiсових насаджеýь B*IIIBEB:

'ZD?. пt?au&l[,l
(посада)

Р l?,. ,БЪ; n -*-.,
{iнiшiали та гrрiзвlтще)

/t zиt/а,,,,l.Р 20rl рокуv-azj--

висновок iвженера Biщlrry {секrору) охорош{ i захисту лiсу державного
лiсогосподарськOгФ {хiсомислптвського) цiдприемJтва або пFедiтавника державного
спеrдiа-*iзованого лiсозахисноrо гriдприемства щод0 кеобхiдноетi здiйснеяпя лiсозахисЕих чи
iншrж заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляд/ санiтарного станупiсовоТдiл*rки: Яо',r'n, uo' /3СР о,, 

--'F

чrJ. jy не Кеr u, со пато ,,э,
I ' (посала)

С, -Ц _ -tr о "o*i(iяiцiапr та прiзвище)
0р аа 28 ý? рOку



L

ýодаток 2
до Санiтарних прави-II

ПОВЦОМЛЕННЯ
прс поflву rrзнак погiршення саýiтаршого gTaily лiсових цас8джеrr

Львiвський район
{Автономна Ресrтублiка Крим, область)

Перемиm;rянське ДlГГ{ <Галсiпьдiс>
(наЁмснуваr*rя вяаснЁка лiсiв, постйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Перемишлянське .Щ{ГП <<Га-irсiлълiс)i уроч!ilце KBapTElJt ]ф JJ
видiп Ng фý дiлянка]ф IIJIоща r б гектарiв

Таксацiйrrа характерЕстЕка ЕасаджеЕнlI

Лiсопатолоri.rва характерист}Iка ЕасаджеЕшl

ВЯД пошкOдженЕJI насаджеЕЕrI (лiсова rrожежаэ буревiй, свiголалr, обледевiпня,
вiдмираццц та цqц{jцrдя, дgýQý" захаращенiсть, об'rдаяня шкiдшлками хвоупистя, наявнiсть
ГУСенi, масовкЙ лiт метеrшткiв, опаданЕrI хвоУлистя, вiд.пущення корlr на стовбурах та iншi
ознаки, Ее xapE}KTepнi дtя ЕормаJь}Iого стану дерев)

Стулiнь поЕIкодженtIя, Jфа}кенfirl: 1", !а U' ,: €
(поодиноке, слабке, середlе, сtл.пьне)

Вид розпод}ry шошкоджеЕих дерев: йa1oi.!rn;:<-l: с:7

0бсяг ушкоджеl{оi деревrшш на 1 гектарi (oKoMipHo) /3, куб. MeTpiB, у тOь{у ,паслi
сухостiйноf / куб. метрЬ

Ознаки яогiршетrня ýтаIIу лiсових Ёасадrt{еиь виrIвив:

?Oj' - 11 / €rlсп t'ln r) Д{l Б;zL/._'*j !-,r
(

{посаха)

с,, ч_/,*/сэ,,lр 2О !,r' року

----7т7о--p;_lQa.erzlol)
(л iсrrиý'иЙ (помiчник л iсничого)

Oi_ у;у;у;"s 20 91 року

boot, iКlцек ер *- {,апс,те^ФL
Б

Лý_ Рg 20_gЦ року

(iнiцiали та прiзвище)

- 
й-Е'f.у.,э:on"rg"н

(iнiяiми та прiзвище)

вксновок iHxteнepa вiддirry (сектару} охорOЕи i захисту лiсу державного
лiсогосподарсъкоrо (лiсомисливського) шiдгrриемства або представ}Iика державного
спецiалiзоваIlого лiсозахисного rтiдприемства щодо необхiдностi здiйснення дiсозахисншс ,па
iншкх заходiв з полirrшення санiтарного стаЕу лiсiв за резуJIътатами огляду санiтарного ста11у
лlýов01 дlJIянки: 8 О 

"r. "r'" 
С,

,О -lr -Ца сrr*!

ср

(iнiuiа.тrи та шрiзвиrпе)



L

ýодаток 2
до CaHiTapEIfx правил

IIОВЦОМЛЕНЕЯ
про шояву озýак погiршёýця с*Iriтарного стану лiсовпх насаджеfl

Львiвський район
(Автоrюмяа Республiка Крим, область)

Перемишлянське JР[ГП кГалсiлълiс>
(ваftмсяуваняя власника лiсЬ, постiйного лiсокорисqrва.rа)

Лiсництво Перемиш.глянське ДЛГП кГалсiльлiс) урочище квартал NЬ ,r-'
видiл Nq j-' дirrяrшса Nч площа Q, r/ гектарiв

Таксацiйна }сарактеркстика ЕаеаджеЕIlя

Склад ,?Дl4 , BiK Р poKiB, бонiтет 4, *"р*д"iй дiа:чrетр 3 { caglTgrxIeTpiB, середЕя висOта*..q----с-
/l метрiв,'повнота фi, тип лiсу c,t f,{/ - реrьеф zар5Ъ(rчЁ,, sкспозицiя

, ФУ*а,,rr4.,r,€r,r,,.r,'' 
' 

ПЙБП tzratlztrcrlra , pt.y.r-Q

Лiсопатологiчна характер}Iстика ЕасадхtеЕ}lя

Вид пошкOджеЕIIя Еаýаджен}ш (лiсова пожежЕ буревiй, снiголам, обледенiння,
дiдмирання та 99цхзggq дере_9, захаращенiстъ, об'iданпя шкiдЕиками хвоi7лrистя, каявиiсть
ryceнi, масовиЙ лiт мете-шлкiв, опадання хвоlлистя, вiдirущФil{я кори на стовбурах та iншi
озý€tки, не xapaкTepHi д:lя rrФрмiilш{ого стаýу дерев)

Ступiнь пошкоджgння, Jфilкеýшl:
{поодиноке, с,rrабке, середý€, сильне}

Вид розподiirу поlrrкодхених дерев: ,tzal сэ Qz.lzl а ,c,cr ý

Обсш ушкоджеЕоi деревиrш ка 1 гекгарi (oKoMipllo) /ý куб. метрЬ, у тOму числi
сухостiйноi J- куб, MeTpiB

Ознаки яогiршеяня стаrrу дiсових наýаджýнъ вrаявЕв;

"/J,?t)/?r!IJ!a/L/, ll rЭс.еr-r !uf /

(посада)

{,5 clz"/e.r.{, 2а !r' року

--_T-rп-Qz-рflРl рzо;о
(лiсriiач ий (пом iч rпж лiс rrичого)

Е я .lБrjоrп*".,
(iHi ttiали та прiзвнще)

е,d,/" Б Fr? ёг.z: ar :* еt
(iнiuiали та гlрiзвише)

О ,U А а.о,-
(iпiuiали та прiзвшtе)

06 ?hq|?/.1.9 20

- 

-7-ттт7--- у року

Висновок iнженера вiддiлу iEeKTopy) охо!юЕи i захисту дiсу дерхсавIrаго
ЛiСогосподарськоrо {лiсомисэшвсъкого) шiдприемства абtl представЕика державЕого
СПецiЫriЗованого пiсозахисногс пiдлриемства щодо необхiдrrостi здiйснення лiсозахЕсЕIж чи
iнших заходь з полiпрц:вня санiтаряого стану лiсiв за рýзудътатами огляд/ санiтарного стану
JucoBol дrJUIнки: tc Аа 13

{пцпис}

Оа ор 20 tx року

(гtiдпис)



ýодаток 2

до СаяiтарЕю( Еравид

IIОВЦОМЛЕННЯ
про поrпву ознак погiршснýя санiтарного стану лiсовпх насаджЁЕ

Львiвський райош
(Автономна Республiка Крим, область)

Перемишялrське ýЛГП <ГаrсЬлiс>
{r:айrtенува*шя вJIасfiика лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Пермяrшлянське ДJ{ГП <ГалсiльлiсD урочище квартм Nn.l /
видiл Ns зя дiляrrкаJtlh IшO'IIа ý, s- ГеКТаРiВ

Таксацiйна хараюеристика касадх{еЕня

Склад l0!( BiK $Лрокiв, бонiтет Д, 
"ереднй 

дiаметр -yl сантmдетрiв" середilt висота
/8 MeTpiB, повнота еr*!., тяп sпсу 9яrР , рельсф , ексuозицiя

Лiсопатологi*rа характеристика насадкенýrI

Вид пOшкоджеЕЕя наýаджеЕня (лiсова пожежа буревй, снiгола"м, обледенiння,
вiДgjФанлд*.I4-ý.9ý9*1g_щ,ý9,*захаращепiстъ, qffiдацця"lщжýgлщ1_4рýlщцg]ц, наявrriсть
ryceнi, масовиЙ дiт метелrкЬ, опадан}uI хвоVдистя, вцлущешrя кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaкTepнi дтtя нормаJIъного стаIIу дерев)

L

(t-_

СтупiнЬ пошIкодженt{я, )rражеttшI: _ eelцp Р}/€

Вид розподiлу пошкоджеЕЕх дер9в: ёё цесрс'эz:с=zГ

0бсяг )шкодженоi деревини на 1 гекrарi (oKoMipHo) лfЭ куб. MeTpiB, у тоtr*у числi
сухостiйноi l/. *_куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових Еасаджеýь вwtвvlв:

? D/? - "о / с2/Ёl |,? /_r' / J
(посада)

2!: qуёУзi,!1j 20;У_року

--7-w-фtа,FРл,rпо р
(лiснiiчЙй (пом i{Hrm лiсюrчого)

лtrоt. l'K ц.л8l) - ll со h hrё} з.
' (посала)

О3 О! 20 1l року

_-"дм"*#
(пiдпис)

Д rl?,,ф; -.,-..-...n -..
(iнiuiалн та прiзвище}

uZ1 l, - "//sz,rЙaozlц Д!
(iнiцiати та тrрiзвище)

П ,.U "rЦ q с b,,,j
(iнiчiали та прiзвrшце)

za 2l року

висновок iкженера вiлцiлу (сектору) oxopoн}r i захисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомксrптвського) пiдприемства або представ}rЕка державнOго
спецiалiзованого лiсозахисного шiдrrри€мства щодо необхiдностi здiйснення дiеозахиснIlrх [Iи
iншшr заходiв з rrолiпшення санiтарЕого€таЁу лiсiв за резуJIьтатами огJIяду санiтарного стаЕу
лlсово1 дlJIяяки: Qоrиrrоа ер



f

ýодаток 2

до Санiтарних правиII

ПОВЦОМЛЕННЯ
шро поfiву ознак цогiршецня санiтарного стаЕу лiсових цасаджен

Львiвськнй район
(Автономпа Республiка Крим, облаетъ)

Перемшшляяське ýЛГП <Га-псiлълiср
(найменуваr*rя ejIacHHKa лiсiв, постiйпого лiсокористувача)

Лiсlтиrrгво ПеремиrrrляЕське ДJГП кГалсiльлiý} урочище Kвapтalt }Ф .,l9l
видiя ]t #J дiяянкаJt& шлоща О,{. гектарЬ

Таксацiйна характерЕстЕка ЕасаджеЕЕя

Б метрlв, trовнота F,4 , rич xicy P,!r,P
$1длlсок

Лiсопатологiжа характеристика насаджеЕIбI

Вид rrошкодження ЕасадженIuI (лiсова шожежъ буревiй, снiголам, обледенiняя,
рiддгgрзggryg_ чж_ýЕр, зrlхаращенiсть, фlrдадgя_@, вашнiстъ
ryсеяi, масовиЙ лiт метеmлкiв, опадакня хвоУлистя, вiдltущеýня корЕ на стовбурах та iHmi
озЕrtки, :{е xaprжTepнi для нормаJIъЕого стаýу дерев)

(_

Ступiнь пошкодження, )Фaжeýflrl : ?lra5xp
(пооллtнокq слабкео середнса силъяе}

Вид розподi.тry пошкоджених дерев: _ па€сл, чс,rэясз,!

Обсяг )шIкоджеЕоТ деревlтlпr на 1 гектарi (oKoMipHo} i * куб. MeTpiB, у тому *rслi
сухостiйноТ .С куб. MeTpiB

0знаки погiршеняя стану лiсових Еасаджеflь виlIвив:

?-ёi ",!, bo-*zt ;?*l с.7 .,) ;э ,- с
l| /l'- i>cru?& cet uc/
(iнiчiали та прiзвшпе)(посада)

;L? uлч,*.J 2а 2l року

---"-Е7--t"ii.ffir@l _-- -'-'н./- Б .Tйu*r,.пм
(iнiфали та rrрiзвише)

року

ВИСновок iнженера вiддi.lгу (сешору) охоронк i захисry лiсу деI}ж€}вЕOго
лiсогосподарського (лiсомисlплвського) шiдгtриемства або rrредставника держЕlвного
спецiа-гriзовilЕого лiсозахисного пiдлриеметва щодо необхi,щrостi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з пояiпш;цня санiтарЕого стану дiсiв за рсзуJIьтатами огrядr санiтарного стану
лiсовоТ дiлянки: 't} О 

"п'
flO"r'nnu-r. ýс,

и иаtl (посада)

Оý 20 ýа
(itdшiшtи та rrрiзвище)

о! року



,Щодаток 2
до CaHiTapHKx Еравил

IIОВЦОМЛЕННЯ
про шоrrву ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджsн

Львiвський район
(Автономна Ресшублiка Kpl*ul, область)

Перемишлянське ýЛГП <<Га-тtсiльяiс>

{наЁмепl.вапня вяас}IIlка лiсЬ, постiйвого лiсокориоryвача)

Лiсництво ПермяшляЕське ДЛГП <Галсiлълiс> урOtмще квартаJI J{b зи
видiл Jr{b lzи дiляrпсаltЬ пJIоща ф,,| гектарiв

Таксацiйна характеристЕка насаджеЕýя

СкладtЦ2:цлд_, Йкбтs poKiB, бонiтет :_ z, середнiй лiаметр J1 сантиметрiв, серед!ш висота
;3 *еfrБ, Б"оru4д;_, тип лiсу Ъзr'Д , ре.твсф ,rо*S.чг-i , експозицiя
/7оr{,, ,!а" . {Руýт T€,rtz.c- *. h,' , Tqo,- , ГriДРiСТ

/ i?l
, IIцлlýок

f Лiеошатодогiщrа характеристика насаджеЕIIя

Вид rrошкоджеýня насаджеЕня (лiсова пожеж4 буревiй, снiголалt, обледенiння,
вiдлирання та вýшхапrrrl дерев, захаратценiсть, об'!дацня*тпкiJтqlтка&т__хýýifuýтя, наявrriсть
ryceHi, масовrтй пiт метелgкiв, опадалтпя хвоi7лllстя, вiдirущеЕнrl корЁ на стовбурах та iншi
озЕ€tкLI9 не xapaкTepHi ддя Еормальýого стану дерев)

Ступiнъ иошкоджеýнrI, Jфа]кення: er,zaýxe
{uоодиноке, слабке, середll€, сяльне)

Вид розполiлу пошкодженш( дерев: лi,чqЪuсьr,."Т

Обсл ушкоджеЕоi деревини на 1 гектарi {oKoMipHo} ,l{ куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ _ J __ куб. MeTpiB

Озяаки гlогiршення cTfiry дiсових насаджень а}Iявив:

(.- zof . л, t't{.{ ?f,/t-{ .,Ц il .,/3;1, u-7аац24z al
(посааа) (iпiцiашrта прiзвище)

,J1 Е . /ls>, 4цa.u.n"r.
(iнiuiали та прiзвшце)

! / /?J/ly',?;,/./-t 20/z'" РОКУ/ L-L)

Висновок iнженера вiддilгу (сектору} о}юро}lи i захисry лiсу дерх€вýого
лiсогосподарського {лiсомисливського) пiдприемства або представIIЕка державного
сrrецiалiзованого лiсозахиеного пiдприемства щодо необхiдноетi здiйсненкя лiсозахисних чи
iHrrrrTx ЗаХоДiв З полiпrпенrж санiтарного ýтану лiсЬ за результатами огляду сапiтарного стfi{у
лlсовоl дlляýкЕ:

nn.t. iu * е gрр л, с0 D.l70lО1,W 0.tt.. "lar-y"r^i
@

о? ot 20 JДр""у

фйý
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ýодаток 2

до CaHiTapHиx правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
пр0 пOяву ознак погiршення санiтарного стану лiсовшх наýаджsн

Львiвський район
(Автономяа Республiка Крим, область)

Перемиш:rянсъке ДЛГП кГsлсiлълiср
{наймеrцrванrrя власника лiсiв, постiЁшого лiсокорисryвача)

Лiсницгво Перемилrпянсъке ДJГП кГалсilьлiý)i урочище квартал Ns d{
видiл Jф r'6 дiлянкаМ Iшоща 3-,g гектарiв

Таксацiйна характеристика ЕасадженЕrI

д , середнiй дiаметр,Jf санпmrётрiв, серед{я висота\-кJftdд{/sжl*еrф€вrкФJ pOKlB, {]t)нlтет / , оерsдЕrи дrаметр Jc ý€штимец]lв, серед{я висота
Дry MeTpiB, повýота р,6о,. тит1 хiсу сll,Б{' , рельсф zyfro,,-z,.du , експ*зицiя

G"ёr?,ld' 2 ПlДРlСТ ПiДriCOK ё}v.szld,,.1t't4leald

Jliсопатологi.цrа карактеристика ЕаýаджсЕня

Вид ЕоIЕкодження насадженIuI (лiсова rr0жежъ буревiй, снiголам, обледенiнrш,
вilрlцрggч{_т*_ýýg4gщц_д,9,рýд, захаращенiсть, .q_б_jifoцшя_ýццgиё9л'gr_ {Р*оl,дg*тя, паявнiсть
ryceHi, масовий лiт MeTe.rпTKiB, оЕаданЕя хвоi7дистя, qИIryщ*ед,д{_Ео,рц 11g_9.rозýраьта iншi
ознаки, не xapaкTepHi для нормitJБýого стану дерев)

Ступiнь пошкоджеЕЕr1 ypttжern , Оооr_,о,о-О

Вид розгrодiJIу fiоIпкOдкеýЕх дерев: . . ёечсрдеuя:-аЙ
(поо;iforокий, rруповий, rсуртинний)

Обсяг }.шкоджеЕоI деревини на 1 гектарi {oKoMipKo) ýq куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ q куб" MeTpiB

Ознакн погiршенrrя стаЕу лiсових ýасадхiеЕъ вl4явив:

f 2-л;.9, "ll\alr,?*tz
(rrосада)

л л r-,-
/ '. ./.| .D Ocs :l.yc=z,ctcl

{iнitia-Trи та прiзвище)

-4d Б: %.*ёz.,r1€{zz
(iнiuiали та прiзвише)

року

Висвовок iнженера вiддiлу (сектору) охороЕи i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представIIика дер}кавIrого
сгrецiазriзованого лiсозахисного шi,iщрисмства 1цодо необхiдностi здiйснення лiсозахЕсЕЕN чи
iншкх заходiв з полiпшення санiтарЕо_го cтa}Iy лiсiв за резулътатами огпяду санiтарного стану
лiсовоi дirшнки: Ю n"rL^, ou' hc

lИ аер QP - lt (ОпQтОкО t-т (посада,}

оý о! 20 Jl року



ýодаток 2
ло CaHiTapHrт;( правил

IIОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стаIIу лiсовкх насаджsш

Львiвсъкий район
(Автономна Ресвублiка Крим, область)

ПеремишляЕське ДЛГП <<Галсiлълiс>>
(наitttеrтування власника лiсiв, постiйногс лiсокорпсryвача)

Лiсниrтrво Перемиш*lrявсъке .ЩЛГП кГа_псiльлiс} урочЕще KBapTa;r ýл uл

видiл Ns /ý дiляккаJ& rrяоща i / гекrарiв

Таксацiйна характеристика насаджеЕнjI

L

(

Лiсопатодогiчrrа харilктеристика насадженшI

Вид flошкодженЁя наýаджеЕшI (лiсова пожежъ буревiй, снiголам, обпеденiння,

siдtщвння та шЕхащ8 дерев_. захаращенiсть, фlдgцllц цщiдIIцJiq}щj{FgVдцсть rrаявнiстъ
ryceHi, масовий лiт мgтеликiв, опадакtrя хвоУлистя, вiрrущення кOри на стовбурах та irrrлi
ознакЕ, Ее xapaкTepнi для HoplrlaJbнoro стr}Еу дерев)

Ступiнь пошкодження, урiDкення: frу?,п/ё

Вид розподiлу rrошкоджених дерев: . , ftа о q.:rr-rrýу,;

Обсш ушкодженоi деревиЕи на l гекгарi (oKoMipкo} !з куб, MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ е куб. MeTpiB

Ознаки гtогiршення ýTa}Iy лiсових ýасаджень виrIвив:

azSra. ,t, !4tсr,э"rtI
(поеада)

2 / эл цФl,,.л 20 ! l року

- 
,r-<7а-

ý7"17sc2.alt,,Dv)
r ,ll у - .(лiййий (пойчншс лiсrurчого)

рOку

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту дi"у державного
лiсогосuодарського (лiсомисливського) пiдшриемства або предетаввика державIrого
спецiалiзовffIого лiсозахисного пiдприемства щодо Eggý}tiлHocTi здiйсневвя лiсозахисних чи
iншкх заходiв з полiпщсняя санiтарного стаЕу лiсiв за рýзуjIътатами огляду ýаЕiтарЕого стану
лiсовоТ дiлянки: \) э ч, ло ,, а ЬСР _

t k wрр glэ,l,сОtпётооо,
(посала)

{пiдпис) (iнitriали та прiзвлшrе)

О# 0& 2о;l,!poKy



Склад 78оrЗ4" , вж epoKiB, боgiтст /, середнiй дiаметр*/9 llreTpiB, повнота oaL_, тип лiсу 8)у7за/ ,

Додаток 2
до СаяiтарЕих правил

повIдомлЕнI1[
про появу озЕак погiршення сапiтарЕого стану лiсозих шасаджsý

Львiвський райоп
{Автономна Ресгryблiка Крим, облаеть)

Перемипrrrянсъке ДЛГП кГалсiдьлiс>
(наiмонуваrшя власника лiciB, постiйного лiсокориоryвача)

Лiсництво ГIеремшштrянськс
видiп Ns -d дiлrнкаJф

ДЛГП <Га.псilьлiý} урOчище квартал Nя 6/
пjIоща /,6 гектарiв

Таксацiйна характерЕсмка насадженЕя

Пл ý" ,фУнт Beo'o6-zпea4' пiя;licT

2q caкTцlyreTpiв, ссредrrя висота
рельеф ?c,aГt p;.rc2 , експозицiя

, ПlДЛlСОК .azaz,llla , a,'laraor.s

Лiсопатологiтrа характеристика ЕасаджеЕня

Вид пошIкоджеl{ш{ Еасадження {лiсова rrожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмярання цL_р=9щд9_рýЕ,-_захаращонiсть, об'iдання rшкiдниками хвоУлrrrстя, наявнiстъ
ryceнi, масовий лiт метеллпсiц опадання хво't'/листя, вiдrrущення кори на стовбурах та iпшi
ознаки, не xapaкTepHi для Еорм€шъrlсго стаЕу.черев)

Стулiнь пошкоджецня, ypa)KeHшI|. пsэсэQсzrzоr €_ _

Вид розподlrгу пошкоджешФ( дерев i _ пс: о €c,err' u < .t i

Обсяг ушкOджеЕоi леревини на 1 гектарi (oKoMipнo) /} щб. MeTpiB, у тому ,rислi
сухостiйноi .5- куб. MeTpiB

0знаки погiршення стаýу дiсоввх Еаýадженъ вияв}rв:

t

f t1,1" ,,а, еu.лq.,Й
(посада)

рOку

Ч<l,hеп rlto/)
(лiсни{ий (пом iчнrж л iсtшсчого)

(iнiцiали та прiзвище)

,//,€,f*o***-
(iнiцiа_тlлt та прiзвище)

71 iу1q{kuN 20

-7-т'о--

34 ,раку

Висновок iHrKeнepa вiддiлу (оеюору} охороЕи i захисту лiоу державЕФго
лiсогосшодарського (лiсомисливсъкого) пiдприемства або представника державЕOго
сrrецiа_пiзованого пiсозахrасного пiдприемства щодо необхiдностi здiйсненllя лiссзахисЕlтх чи
iнrцих заходЬ з полiптцýння санiтарног0 ýтаЕу лiсiв за резудьтатами огляд}, савiтарного стаIIу
лiсовоТ дi.гtянки: D o rn' n, u i /Ь Сf j Е

(посала)

2а року

а 10е;аtцrп
(iнiчiали та прНвишrе)



Лiсництво Перемишлянське
видiл NЬ / дi.гrяrпса Ns

ýодаток 2
до СаяiтарЕýх правил

IIОВЦОМЛЕННЯ
шро ilояву ознак погiршепня сацiтарпого стану лiсознх насаджеп

Львiвеький район
{Автономна Ресгryблiка Крим, область)

ГIерсмишлянське ýЛГП кГалсiльлiс>
{наймеяуванвя Еласяика лiсiв, постiйного лiсокористувача)

ДЛГП <ГалсЬлiс} уроtIище KaapTilJI Ns б f
Епоща /, /. гектарв

(посада}L

Таксацiйrlа характеристика ЕаýадNtеншI

Скоад8йr/,4Ь BiфO_poKiц бонiтет ;Г, середнiй дiаметр ga caHTTaMeTpiB, середня висота
z/ '"rpb]"b^orui"i , тип лiсу -Q{Вlr , рельсф qq Tue,'a)'- ексrrозицiя- -:т_-

Лiсопатологi.*ла характеркстика ЕасаджеЕня

Вид fiоIrrкOджеЕ}Iя Еасадження (лiсова пожежъ буревiй, снiголам, обледенiпня,
вiдмиравня та всихgнrrя ,}ерев. захарilценigть, об'iданrrя шкiдшлками хвоt/листя, наявнiсть
ryceнi, масовий лiт метеликiв, опадакня хво'ilлистя, вiдтгущенrтя кори на стовбурах та iншi
озý;tки, Ее xapaкTepиi шlя Еорм€uьIIого стаЕу лерев)

2 ,О. ,Б;оu*-uо,
{iнiцiалп та прiзвище)

l7 ,?srt/et:r.P 20Я/ року

--=7=Jа-ацлрltнрр
(лiсНн.iий (помi.iник лiснrтчого)

Zal\paKy

Висновок iнженера вiддirу (сектору) охорO}rи i захисту лiсу дер}Iсавного
лiсогосподарського (лiсомисливського) rriдприемства аба представЕика державного
СтецiалiзовЕlного лiсозахионого лiдприсмства оy+о необхiдностi здiйснентrя лiсозахиснlD( IIи
1ншЕх заходlв з IIоп1
яiсовоi дi.llявки:

санiтарного ста}ц,, лiсiв за резулътатаý{и 0rлядr санiтарного ýтану

--=rd.{ f,*O_.*"o".U

aL о2 20_:Z* року

СlЭ


