
1 I()I]I,ц()мJ 11jI lIlя
ll|)(l rl()яrt\ о]пilli llol i|)llIс}lIlя caBilnPltoIo clxH} .liсоRиr наса]lжснь

l]o. ttll tсыtа

l \вт.п.!trх l'cc, 1ij]пa iпп!,.ii] тл

IAl [ <r]{arliltt,-Katllt.tpcbKatpol1ic>

--ДЦ 
с]

.]licHпtttBo
KBit1,1l lt_t Nч|f

('K,la;t 7(']зI;ll
ilcatr t tt rrc tpiB.

. lllll :lic\

llLl,tиtliBct,ric
лц.ti,r,lVл]

'Iаксацiйна

Biti 65ptrKiB. бotli,tcr
tttlBttota 1)J

_ л pc,rbc{l

IlltoLua]]_ гсктарiв
\ р()tIи lllc
лiлянка М

. lll. (pIc l

Лiсtlпаl cl.tot i,lHa харакlерис гика насад)(ення

I]и]t l tot tlKojlitccHH я IlасаJжсI|llя (-licoBa - поrксrка. буревiй. снiголам.
()6.Ic;tcllilIllя. Bi.l\!IlpilIllIя la llcll\illltlя ;1срсв. laxaparllcl ric-I ьл об'iпання шкi.]никаNlи
хвоi,.l1.1с]я. ttaltBttic,tb l)cclli. ttа(()виЙ ]lil Ntсlс.lикiв. Qпа.lаl||lя хвоi'/листя.
вi.'t]Illцсllllя Koprt tla сtовбrрах,l,а itlttti r,lнllьи. не чаракlернi i.-Iя норtlаjlыlоI.о сl.ан\
, L.,n(ll)

стr,тtiпь t totll tto;liticllltя. \раження: с-,Iабке

l:}lt;1 розttо.ti.t1 ItoIIlli(J.,lriellIt\,lcpcl}: llо(),lинокий
i]-i:n, } ] |, l ll, ll,,fi]

харак,],ерис гика IIасадх(еIIIIя

_1 ссрс_ Llllt висtr га ЩrtcrpiB. серс,rнiй ;tiaMer р

piBttltttltttii. cl(clIolI!lLiя
. tti.lticoK

. гр) Ill

(()li()\Iipllo) l() кrб, rtctpitl. r( )i)crl !lIl|().L7(clIoi,
toyr ,ttlc. ti crxocliiirtol 5
\Ia i,jc lcp ,llic!

_1З,LщttцtL. _ 2021 poKl

ttort..tictIlt,tot rl

14.,] и ltllя 2Q]1 _ рок)

Г-r' ,

lcL)( lll lllIl
li\ о.

Федiк Р.В.
(lнlцiаri та пtlilвлшсl

Ф) р.,tик М.М,
1lяшtr та ппrъtrull)

]}ttclttlBrlK itritictlcpa Bi;1,1i.tr (ccKIop) ) охор()lIи i захисl.t .ilicy ;tcp;ltaBHoto
, ticottrct ttr. Lарсыtоt l) (,l ico\l ltc,lllRськоl о) tli.lгlрисrlс,t ва або предсl.ав}Iика ;lcp}KaBIloI1)
cttctIilt,liзLlIllltloto,tictrlltlItctltlto tti.tttptrtrtcrBa ttltl.Kl ttcoбxi,lltocli з,l(iйсl|енlIя
|'il,{il\lt(llll\ ,ttt itttt Itt l,,\,l llll l l1,1.1:lllll(llllя (JllilJгllllIl, claIl\ .liciB jJ

1l(J),l1,1iIlil\lll o1.1r.L\ caIlilapllol'() clillI\ ;ticoBtri .li.lяltки,
1l!lгlЛ( CJ)B_

Irrirtctrcp ( )-lJl

15 ll lL }lя

I]iруцькиL,С.t].



ПОВIДОМЛЕНI.IЯ
про появу озяак погiршеяня саtliтарного ставу лiсових цасаджень

Во;tилIська

Лiсництво L[олицiвське

дп слАп

кварr,ап ЛЪ}! вилiл ,Ф!!

lIll{plcT

Обсяг ушrкодженоТ
гому числi сухостiйноi

,lсрсljrlllи

маистеD лlсч
(посаrа)

12 липня

(Автоlомна Республiка KlHM. обJаФь]

!кщ{ц!:цз]_ццр!!цаФэдi9l
lHni]!cH\ ва!ля в ra.HxKп rlclB ro.r,ijtroпl] фкоплстваlа)

урочип{е
лiлянка Ng

l'аксацi йна харак,геристика насадження

Скпад 9ез!!цjЗдавiк ý2poKiB. бопiтет ] ссредня висота ?LMeTpiB, середнiй
дiалtетр З2 _саrrтиме,грiв, tltlBttoTa Ш
- тип лiсу Q]- рельсф рlвнинции, експозицlя

, пiдлiсок
rрунr

Плоца1!.| гектарiв

буревiй, снiголам.
об'iдаrrня шкiдниками
опадання хtsо't'/листя-

лля нормaцыlого claн},

Лiсопатологi.Iца характеристика насаджепня
Впд Ilоlпко,,u(еflня насадження (.]icoBa dоr(ежа.

,l'i.tc,tcttiHttя. Bi,IrtrtnlrHltя IJ Bcll\illtHя:tcpeB. rачlраtuенiсtь_
\ь,ll',lисlr. llJяIllll(lL l\cill|. I|il(tlвий .lil \Iс|с,lиl,iв.
вi,l.iivlпспня кори lIa сговб\рах,tа irlrrIi озlлакtt. tre харакгернi
дерев) ___ _

Сrупi нт, пошкодження. урахсен;; слабке

Вил розполi;rу пошкоджених дерев:

5 куб.
на l reKr:rgi ((,Kovipнo) I0 куб, verpiB. 1

'-"'4- 
Силорчl к В,М,

(поо!пяоке, сйбia-aЕFётFaтпть?

поолинокий
l|\llrsL ll, к\пт ннllfi)

сffiт-
2027 рок!

]р!цд llllrlчqlа _
(лrся чи l п.м|,вr х{ l,cH! цf. )

12Jдццд__102L року

Ф}}rпик М.М,
1]н,ц {rl il лр 1ввш!l

лlлянки:

. ВисновоК iнженера вiддiлУ (секгору) охорони i захисту лiсу дсржавного
лiсоrосцодарського (лiсомисливського) пiдприсмiтва або предсiавника державного
спецiалiзованого лiсозахисцого пiдприемства щоло нёобхiдностi здiйснення
,rliсозахиснц\ чи iнrrlих заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за
реJуль,]аlами чlляJ) санilарлоlо ciaнy лiсовоi
_по t рqб_11 СРВ _Z
lrrжrr"р <ВЛ B{Z,Z вiоч,'ь*"r, с.в.

(посад!) {пипи.) (lнiцiши тапрПOицс)

,1_L д_цлдц 202rэрцt

l



Е

ПОВIДОМЛЕI IНЯ
про появy o,tIlalt погiрп!ення санiтарliого ставу лiсових насаджень

_l]q]цIlська
1^!l!ltr]\ i l'c!п\l]J]NJ liptr! об,п.,ь]

._ЛП ( Jl\l l,,Kartittt,-KattlигcbKalгoric,,

JIiсниltтво ]lo,tиtliBcbKc
(наJПlсн\ваяня власнпкаriсiв. лосtiппофлiсокорисDвача)

),рочиlllе

-I'аксацiйна характерис гика насаджеЕня

CKral1 бСз!Бц BiK 65poKiB. бопiтет 1середня висота шметрiв, середнiй:riаме]р
2tlcalt,t lrrlе-грiв. ttoBttoTa О7
. ttttt ,ticr . 1lc.tt,r t]l 1litltrItttltttii. cticttoзtlllilt

.lti.l,ticort
. IруIIг

lli ll)it l

_llUlll1,1l(...llli'll1.1 \ il PJ li l сг и ( l l l лil lla(il,,lrKcll ltя

I}I];t ll()lItко.,lrкеt]l{я lIаса.l)t(енtIя (:ticoBa rIоясеlttа. бl,рсвiй. сttiго;rаrt_
об,lс,lсllilllIrl. I]i,L\tllprllllЯ Ia I]cll\цllllrl ;1срсв. зaxapattlctlic1,1,. об'ЙIIIlя mKiJllltKJull
tвrrТ,II.]с|я. llrяBllic,lb I\cclli. }lac(lвltil ,liI \le,le.lиliiB. опалаltня хвоi7листя.
tlj, Ltr tttcttttrt KoI)ll Ilil с l()вб\ pil\ l il illllli ,) ll1.1bll. llc \xpJl\ l(jnlti ;I.1я нормiUIыIого стан\
l(l)(|1)

(' t) ttittb I trltrrt<1.l;t<cl ll tя. \ pa/icIll lя; с:liLбкс
( Ltr)rl оNе: с-aiяi .ina,in T-

l}rr t 1,r,r11,,1i 1,1 lllllllN(t,l7l((llи\ ,lсрсп, ll(|о_lинOкиЙ' 

- 

iljnj] панн,jГ]- -

Kвapтa",l Л!]] Brr.ti.r "\'l!! ;tijtяltка N!

13 лиIIня_ 2021_ року

l I:lоtllа1!,1Щ t eKrapiB

Ф),р.lик М.М,

,lIсоRоl i|лянки:

I l,;\,ч| \||||i(l,|]|il.lIlll' t..гсt,ttrtи lIa I IcKlilгi JllK(,\tipllolltl\,\ ,|!,| (\\l\ |iill|\tl - кх|,. хltдst ,.,4(\IilИ(. jг li(\, Т''r'' ''

l0 куб. MeTpiB. у

.Dllo\l,,l]cIlltll()lo
,nr1,1trl1,,,,r"п,, ]]i,,,,,,,l

рс,]\,,lыill,а\,lи ()l'jlяrl\

ц!Llлсб\ ( Cl'l]

f4,]lllI]l)] ]()] 1 |)()(\

. l:}исIlоRок iltiltcttcpir Bi.uti:t} (ccK'lop\,) охороtIи i захист1, .rlicv jlcp)KaBI!ol1)
.Iicrltrlct torLapcbKot tr (:tiсолtис:l ивськоl,о) rti,цl tрис rrcT ва або преjlставника ]lcpr(aвHoI о
сttсlIiа]ti]оваllог(l ;liсозахисноlо пilприсllства !Ilоло необхiдностi злiйсllсttltя
.li(1,|il\lt(Illl\ ,ttt ittltlttS r,rr,, tiB l ltr_l.tittttIcHtIя cllHililpll(\ll, ctaH5 ,ticitr rl

cilIlllanl]i) с,ганч

ер озJI

Федiк I',I],



llовIдомлl]IJ}iя
lIpo появу о-.}яак rIогiрпIення санiтарного стану лiсових насаджень

Ц!!!]1нська

rtl .лlл ,xl).ll\n,tr.Llintrn Llj JUrj

,]ll l ('J l,\ l l K:rrti ttt_Klrtrrttlrr, t,Klrцlr,.tir,,,
r clB, поlтlпtrоIо lrцlк.рпспбачi)

Л ictl и t lT B(r

KBapl a,l "]$]40

IItl,tttttiBcbtic
Bl1_1i,l,\"!,57

ttttt ricr В2__ _ 1rc_lr,r t]r

. tti"lpicl

урочихlе
jli]lяIIKa м!

piBllI]lllll]i]. сксllоJIllliя
.lli.r]IicoK

IIJollta]Ц_ гекlарiR

l aKcaIliiilla харtlкlсрисl иliа lIасал)liсIlllя
('li,la.l l()c,] ] I].l,I lliK 75poKiB. боIIilс]- ? ccpc,,lllя BltcoTa 19 McтpiB. ссрслIIiй ,,(ia\!clp
28 catl tItrtc tpiB. lloBllola Ц7

. lp)tIl

JlicllItat o,tot.i,rlla xilpilliIcpl,c l,rlKil llаса;()liсIllIя

I]ll.,l ttottlKr1.1лtcttl|я IIасil,1lr{еrtIlЯ (,]licoBa IloiкeI(a. бу,ревiй. cttiгir.lart.
об,lс.Lсllillllя. tri.lrlrrpltttttя l,il llcll\illlllя .tсрсR. за\араlllсlIiсlь. ()б'йI]llя IltKi,1llltNaIllt
\lk)i,lllсlя. llilrBllic,lT, |\cclli, \l.|((l|ll||l lll \lclc,IlINjlJ. (,l1.1_1аl1Ilя \|tоi,'jlисlя.
{l 1,1l l(l]Il,| .t,r]ll l.| (|(llri,\l1.1\ lJ illIlli (r]llaNIl. llc xilpal(lcplIi ;t.lя llop\lajlыlol.o сlан\

. LcpcB)

( )6с,|| \ Il l |().,t7icl lo'i .tсрсвиttи tla l Icl(lцpil;oкo\lipllo) l() к) о. \lc,l,pIB. }
l(]\ \ ll||c.ri c\\1)cliiill()j(]\.\ ,l||c.]] с\
!lijiic lсi] ,lic\

_12.,цrlцц__.*, ?0Д poKt

lloll.;l iclll lчоl1)

12.IпlIllя ]()21 рок\

*Си;lсlрчl к I).M,
Iltr rп!,rп In l Dr rвпll

Ф),рлик М.М

, ]lIlcI|,l|(,|i itr,.c]|t,IlJ Ili ILi,l\ (cclill)p\ ) oxopoIIlt i за\исl,\ -,ic\ .(cprl(ilBIl()lLl
l](tll{'(l]l1.I.IPcl.Iil) {l(,li(j{l\lll(,lllircl.t(()Io) IIi,lllpIr(}lc1,1]aaбoIlpe,:lc],alBIIиl(a,lcp)liiiBl|()l1]
cllclLir,]ilollallolo.1ico]a\llcIloIo lli,(Ilnlt{\I(IIliI llK).lt) Il;(,б\i,(Il\ruti з;tii]сttсtltrя
,li('ll,,l\ l. llll\ ,tt, itlIllltt ,,rr,,, riB l llll.|:|||||..l||!я uill]ililPll1,Itl ctltllr .ticttr r.r

|,(l\ 1,1,||i|\||| 1,1 )l lJ .,lll]l, |\,|ll|,. (1,1ll\ .lictjln,i ,,i.tяttкtt,
lll,lг(li\ l ( I'Il /

Illilicllt,l,ulJl Цalr-r' I]iп},llький C,t],

1з -ll]llllя 2021poKr



ПОВIДОМЛЕI П IЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

lд}т.но\ на Рссп\lj]]kх Knn! .iirJcTbl

,]tll ( ,lлll ,, KaviHb- Каш ирс rщ4lд9л ic,,
( аll!сн!ваняявtrdснпкiliсlв nocr]ltHo.(r jiсокор сDвiчd)

\ рочиlllс
квltрга-t М]! Blt.Lilr MiL ,1i,,rяrtка Лg I l;outa 1|| r cKT apiB

|'аксццiiiна xapaKt,cpllc l ика tlасалжсllllя

CK:ra.,t 8Сз2[rr BiK (1.SpoKiB" боIlil,сl ? ссрс,tlIя Rисо].а llrrcrpiB. ссредIliй;liа\rсlр
2ll_cirl tt Ilrtc1,1,1iB. IlilBHol а 0J

Лiсвицтвtl, Полицiвське_

. l l,,l l Jlc\ ре-пьсф
.IIirtpic,I

. rрунтрlвниннии. експозиlllя
.IlijLlicoK

c,laoKc

J l icilrIit l tl. rot i,tttlt \ltpalil cplIc l IlKil Illtca,'l)liclIIlя

I:}||.t llollllio.IilicIlIIя liасц,lziсtlLrt (jlicoBil пoilicltta. бlрсвiii" cllilo,1л\l.
об,tс.Lсttitttrя. вirtullрalIlllя lа Bclt\alIц! ,tерсR. захараIIlеIIiс,lь. об"irlспItя lttKi,lllttliil\lll
\l}()i,lltclл. ltitлt,lttictb l,r,cc,tli. rtlct,пltiI :tit rteTe,rttKiB. (rпа.lання \во'i,Iлсtя,
tзi,l.trttlclttllt Koptt ttlt сtовбrрах la iIlllli tl(Ilillilt. Ilc \rnilKtcpIli 1,1я ItOp}la.lыlolo clall\
.lcpclr )

C'|\,Ilillb ||o||l lio.1)icIll lя. \ рilriсlIIlя:
u 'пооtrлн.кс. 

с]аОке. сеРе.lЪi. си-rьяеТ

Вид розподiлу llошкодiкених дерев: поадинокий (!oo,!!Hox!n, 

-- 

iiii;;fi а\птннппг
Обсяt, уtпкодiкеtlоi деревини на l гсктапl/tокомiрно) lU куб. McTpiB. 1

ltl\tUlllc,licrч,,ctiiitlOT i к\6, \]а+пiR zrra!!c,tcp,r!ql, lЦZ-а- lliKrlrb О.С.
IlHnO{ri rа прllDпl!сl

12 Jиllня 20Л poKl,

ца!цlццд!а!!
l]i.вшчлil 1л.!||нllк riс l[йюГ

lз липtlя 2()]1 ntlKv
(пllппс)

Фурлик М,М.___
l Hjulanlта ппl]в щс)

l}ipr rlькиii C,I].

l]llcll()RoK itl;tictlcl,tlr tli,L,li,tr (сспlор\ ) о\()роllп i захпс,lr ,licr, ,-tcpr(il BI lol 1)

. t]crrt trcltrl,lltIlct,ttot t) (,lic(l\l l1c,lll l]c blioI () ) lI i_ LlIplt(,\Ic l lra або l lpc;lcl aBltrlKa ;Lcp)iaBHoI (i
cttctlilt.liзiltзlltltlto.1icoilttItcttoto lli.lllp]l(\lcl|ra llK).t() ||соб\i,Lllосti з.liiiсttсtIltя
l Ul,:l\llallll\'lll illlllll\ ,,,\,lllI{ r ll,,,lilllll(llllя a.ltlilJгl1,1ltl l1.1ll\ ,llLl11 ^l

гcl\,l1,1illll\Ill оl,.lя,l\ callitapllolo claH} ;IicoBoi .li.tяtlкlt,

74 липня 2021 ooкv



ПОВIДОМЛЕtIНЯ
llpo появу о]пак погiрurенпя санil,арного cIaHy лiсових насаджень

l]llц!l]!].tlц,

(Двтояомна Рсспt'6iiка l(рtr! otj].cTb)

ДП ('ЛАП ., Камiнь-Каlttирськаt ролiс,,
ltrii !.л\ ва ля в !н,(i Jlсrп п.спiПлtrо,псокорпспвачпl

laKcaltiiiIla
('K.li],l 9(']lБl] BiK 5()potiitl. бotti,lc,I
llclttt r ttllcrpiB. ll()l]ll()ta ().9

. ,ttItt ,Iicr . pc;rbcr]l

Iлоrltа_!}| гектарiв

харакlерис I ика IIаса"liксIIIIя

1 ссрс,(lIя Rисоlа 18 ltc],piB. ccpc,tltiii.,liartclp

Jliсницrво
кварта-п,ф7

цq!ддьфцr
вилiл Л!ýý

) рочr!цс
дiлянка Ns t

рlвниннии. ексгIозиItlя
. пiдлiсок

@

J Iicorta t о,tогiчна харак,гсрис-гика наса;lження

l]tr_l trottttio.,littcltt]я llаса,triеlIltя (.licoBa пожсr(а. бr,рсвiйл сtliго.,rаrr_
,,,: .'t.,ttirttt,l. r,i 'lrltг,rtttlч lil l1lll\,llllL tcpcrr. r:rr:rp.ttttcltictl,. ,\i''.1,1llllllя llllii,lIlltlia\lll
\l,,,l ,ll,(l,, ll,,)lltljl.,l, l\atlli. rr,rc,,trttit .tir rIct;.ttttiitr. llIlJ lilIllIя \t]l,i.lll(Iя.
Bi.L.l) lllсllllя Koplt rta сrовбrрах ta iHuri ,,rttlrbtr. ttc rltpirKIcpIli 1,1я lll]J]\la]lыIoloclllll\
ljl'( ll )

(itчпittьItоtttко,]ittення.}ра)l(енняi с.lабке
@

. tli:lpic,l

l}tt,L 1lcl,1lto;ti,lr llotlIKo;lr(ctlих .'lcpet]:

lp) IlI

( )бслt r ttttiLl, L,ticttrlt
l()\l\ llIlc,ll с\ xoclltlIlol
\lцllс гер ,Ilc]

;lсрсllиltи на l )KoMipHo) _ l0_ куб. MeTpiB.
5_ куб. ме

}

lnocaia)

_1з дцl!!.!__ 2Q21 року

црдt.l1iснrtчоt о

14 липня 2021 року
l] спtrц lll]чnrH, к r|.ялчопl)

Тихонюк о.Я,
(rHjUlanl та прl]вхщ.]

Фl,р;tик М.М.
(!лlцL(rл rl прl]влщс)

лlсовоl

Висновок iHiKeHepa вiддiлу (сектору) охорони i захисту Jicy дерtt(авного
лiсогOсttоларського (лiсомисливського) пiдпри€мства або представника дер]t(авноl,о
спеtliаjliзоваIlого JicoзaxиctIoI.o ttiдItрислtства щодо необхiляостi здiйсttення
]lIсоlil\ис||их ,llt iIlIlIиs зlrо,Liu l lIо_liпIIlсIIllя caHitapHoIo стан) лiсiв ,1а

рсз\,.lьl,а га\lи oI JIяд! c:lHl lal)}I()l l) с,га Hv дlлянки:
rro tperilr ( l'l]

Ц!дOнер ОЗJI _

15 jlи llн я ](]]1 рок}

в-"--/ I]iD!цький с.В.

l ск lJDl
в

ll(,(). tиl!9кIIЙ
]]]]lл]trll 1 K\nтlll rlп1l



lIоl]IдомлlItJня
про rlояву ознак погiршення савir.арного стану лiсових насаджень

волинська

l \l оkLц,Rх Гl.п\a jшл iп!\ .l] l..Ibl

_'(l l t _ lA I l ,, Каv il tt-Klu tиJrr, bKaIptl l ic,.
lнаП!сн!зfl вlя вtrаснпkл jic,B, по.тiirноп, ]i.окописпвача)

JIiсниrц,во lItllrиlliвськс урочище
кварrал Noý] вилi,п ЛЪ4! .li,lяllка N! IIлоIца З,5_ гектарiв

CK"la;t
.,tialte.lp

_: TIltI

I at{cill(r iilla \apiLlil срлс l l1Iia lIаса,lrl(сllIIя

5i]r,l]ljll]('з rriri 62poKiB. боtli.lсг З ссрс,]lIIя висоl,а 1LNtегрiR. ccpcjuIiii
2.1 calt,t tt rre r piB. ltoBHoтa 0J
лiсу С4 . ре"rьсф . rруIIт

. пt,'lрlс l
рlвниннии. експозицlя

. пi,,t,-tiсок
j Iicotla to,rot i,tпa харакl срис l lrKa ltaca]l)licIIIIя

l}ц,l ltоtпко,luкеltтlя наса,:lження (,]icoBa пожежа. буревiй. cHit o-tarl.
об,tс;tепiI!llя. вi,tмпраIlпя l,a всtlхання лерев. захараluенiсть. об'йнttя шIкi,tника\lll
\воJ'.-]lJсlя. lIitrRllicl,b гrссtli. ttасовий lil. rrете:tикiв. оладаIIIlя хво'i7.]истя.
Bl,l,l\ ]]lcllt1,1 ь,,1,1|l It.| с lr,Rr'ir rlill ta itltlti озttаttл. Ilc харакгернi jlля н()рма.,tыlого с [ан\
.lсрсR)

( l\,IiIl|,II1,II||ill,|,,|iL.llllll.\llil]t.,L.Ill1,1: 1.1.ilib(- 
r| |atitrl lllKli'a]iffi EifiiTiФ-]nт*-

l]иl розttо.-ti;It ll()шк.;l)l(сiiи\ ,repcB: _--- ,_|lffi-l]jliiý,",цд,r"r"o, __ Illn'.1.lllLLi,

()бсяl ylIlK():LжeIIOi ,:lсрсвиllИ HJ l гектар).{окоViрно) _._ l0 _ куб. п,rетрiв. 1l.,\,\ ,lll. l 
: . \ \, \ l i l 

, 
l l, ,l' . rx3.1Ll1.1iy7 У\tlliiclcl].Iic\ //Z? Kr lt,rrич B,l].-,... ;,.i,,,;,,,,l,,,,,.,

11 llllllJ)l 'lJj l пl,л\ /,s- t 'J*-,/
|ll,\| ,||(|l||,|,l|l\ ' <,/ * Ф}рлик М,М,] IпLrппс) i;jц,t*rа "п*"щ,12.tlrrttrlt 2()11 portr

, I}ttcttllBott iluкcttcptt Bi.1_1i,t1 (ccKlop\ ) o\opolIlt i захпсl.r ,ticl ,1cpittaBHot о
,lico, (lcllo,,lapcbKol'o (]lico\1lIc.t1.1l]cbKoIr)) tli,(llpи{ \lc |ва або t tpc,,rc.iaBHt r ка ;lсржаl]п()l1)
сltсlliц,tiзоваtlоt о JiсозахисноI о пi_lлри(\lсlва ttltlдo ttboбxi.tHocri зiiйсllеtlttя
,Iictlзaxttcttttl ,lи iHttlиx захолiв З по:lirtlпсння санimрного стан1 lttciB з:r
рс l\.I lilil lil \lll ()1,1я;l)

Ilоl рсб} ( L'l'l]
сtану JllcoBol ;lIjlяlIкrl:

ItQщсчýр ош
,2ацрqцr



llоt]IломJIt]I ltlя
про появу ознак погiршенflя саfiiтарного стану лiсових насаджень

I]о-tинська

/ll l ( . lЛI l,, Kaltiltt-K.,tttttгct,tial г,,,tic,

J IiсtlиtLt во Полицiвськс

laKcalliiiIta
('K,la;L l()('] BiK 7()poKiB. бclltitct ]
сан t tt:urc,t piBл llot]H()t,a !].!i

),рочпtIlс
l Iлопlа.lЩQ_ гектарiв

\арапl српс l и}iа IIаса,,lriеllIIя

ссрс,lI1я Rисогil Щrlеrрiв. ссрс;lIliй jliallclp ]]

квартшl,Ф! вилiл М]! дiлянка Л!

J IicolllU o.1ol,i,Illa \tlракl,срисlJ{ка Itаса]lrliсlIlIя

l]tt.t ttolltKr. (ittctIllя Ililcaд)lieIlIlя (:licOBa IIo)I(el(ll. бlревiй. cttito.1art.
,,,', |., l.,ll'|||l,|, lti |\ll,п,lllllя lil llcIl\.lllIlll ,L(гсп. ril\ilnilIILclIicIl,. l\-,'i,IllIllIя lIIKi'lllllK.l\lll
\Boi,,l1lclrlл IlilяIrIlicIb l}cclIi. масоt]t]й Jtil Nlсl,с"ltикiв. oIla;lalIlIя \llo'i.IItLlя_
Bi-t,trIILctlltя корп lla сгоRб\ра\ la iHllli (,lllirNll. ltc \Jракlсрlli.1.1я lIор!!а-tыIоl0 clatl)
l(l,jIl )

('|\||i|||,I|,l||||i,)lrlicllllr.\llilrl(elltlя. c'lr,'ilic

-ТпrПППi|-fj]:Т]ЪБ 

aП]Б]]Т]--

. тип лlсч , ре,qьсф
. rIil(pic l

рlвпиllllии. експозицlя
. пiJl.]IicoK

. rpyH,I

_с]цiсrь--Pд,

Фурлик М.М.
(trl]l[trTl та ппjsпшсl

l}lr1 розпо,:1i;lу, попIколжсIlих дерев: llоо,,ltiIIокиlI
Т,\М- 

- "|. к)ртllП iТlГ'- -

на l r еq,тttрi (oKollipHo) 10 куб. lteTpiB. r()бсяl, r,lltKo.tжctltli .tcpcBпtllt
ttlrll ,tttc.ti cl xLlc riiirrrri 5 rtlб,
rtlriiclcp.tic1

\19pll)Zi
t,r,,z/c

12 -tиrutя 2021 рок1

()1,1я,t\

Il()\l,,l|сlII|чоl()

1З,JllIlllя 1tl21 1ltlrtr

L]исновок jH;rteHepa Bi,t,ti;l! (cct(I,op)) охороllи i захис-Iу JIicy лержавноlо
:liсоlrlсподарського (лiсо!tисjlивського) пiдлрисмс,rва або прелставника дсржавного
слецiа;riзованого лiсозахисного пiдприсмства цодо иеобхiдностi здiйснення
лiсо,tа\исних чи iнших заходiв з полiпulення санiтарного claHy _riciB за

рсзvjlь,l аl,ами
_!01рсбш_ L_]l]t].

Iнх(qцФ QЗJL

14 jц]]!ц!

лlсовоl rllлянкисl,ан\,

l]фr цькдй C.l],

:02-1ps!]



l Iоt}IдомJIt]I II Iя
про поtlву о]нак погiрцrення саrti,|.арного c.r.aHy лiсових насаджепь

lЛппlно! на Рссп\6]][а l(ltr! оli]дсть)

/U] ( 1_1ЛIl ,, Kav iHb- KirtttиpcbKat ц1.1iс,,

JlicttlltLtBtl, I_!111t.t цi вс b кc_ _ )рOчццlс
KBapTa;t Nl] випiл Nл]] дiлянка Л! Плоша 10 IcKllnllt

laKcillliiiIlil
('ti.ra;t 7('з_]]jtt Bitt 5()potiitl. бoltitct
l() clllt,t tIrtc,rpiB. lloRllo]'a 0.7

. tttlt ,ticl . рс,lьсф

\al]aK lерпс l пl(а llacai[}ticlll{я

1 ссрс.tllя l]IlcoliL 17 \,cl,pil]. ccpc.Llliii,lia\lclp

рlвIIиIIIIии. ексlюзиIllя . rр} н1

_'lic,,rt:,r,,, ,,l i,rrt:r \tll\ill{|c|\|l(|ll|\,I l l J ( i l ] l ,к L. l l l l я

l]lijl ll()lllKo,tricllIlя llilса,.l)l(сIIIIя (.licol}a llor(e)Ka. бlрсвiii. cпirtl,,larl.
tlб,lс.tсrlittttя. rri,trtltparrHя la вс1.1хitння,lерсв. захараtllснiсr.ь. об'i;tання IlIKi,(Hll\altlt
\lп,l llt(lr. I1.1яlllliaIb l}(clli. vJсовиЙ ,lil vеtе,tикiв. опаlання IвL)l'.lи(lя.
81.1,1\II(ctlllя кори tra с,говбrрлх та iншi озttаt<и. tte xapaKTepHi для Iюрма.JIыIого c-]all\
.lсрсR)

(' r, rit tt, tt,,ttr к,,, t:t;.,||| |){. \ п:|]li(.t|||я: __,..,rПп...-
L ll)]||пt|N. . l|tr., !.|r..lH{,.||]b .)

ltll | г1,1 |,, (|,I\ 1,1,1IIKtl l.,j.L.lllt\ l(pl.lt, llt,(1-1IIll\rKи-'
l] ,, ,,,.-; |,lll ,,,П

IlIлрtс,I, Ill]l]IlcoK

.lеревиrIи Hal lcr<rapir(ot<orriplro) l() rilб, rlct.piB. r
5 Kl б.

Обсяl уtttкод;rtеноi,Lоrt1, числi с)хосliйноi

1ll.itrn)
12.1иl'|lя 2()21 nt,K\

__ цац !I!ццчоI q
(]]сяиlлri (по!ii]н!tr ]lсвi{ол'

1з ,!ипня 2021 покr
__Фlрлик М.М._

(jлlл|tш та прllзltrлс]

\lcIolB
склезь Р.П

lп1_1ппс)

Q,,
(пiдпис)

, l]llcl]{]Bol( itt;ltctrcpa Bi.L.ti.rJ (ccKlop\ ) ()\opolIIl i захисгl :licr JcpltaBtltlto
J]c{)l ()cJ lo,lill)cl) l(()] {) (,l]co\ll lc,lIlRc 1,|iol () ) lIi,lllpll( \tc I lra або l tрс,lс,t,авttика ,lcp7ltal]Hol о
cttctlilr,tiзlltзarloto,ticolltxttctttltrl tti.LttI1tttltcltl.r ttKr.пl tti,,r]r1,ltt,,.ti з,iiilcrrcttltя
,tictl,tltltlcttttx ,ttt ittltrttx зltхо;tiв l tto:tilttltcIttlя cittti,lapttotrl ctaHr ,ticiB la
l]jt},ll.,,l..t\Ilt l\1.1я,l} cilllilanп(|l(l claH) .lict)Bol' ]I1,1янки:

lloIDet5\(. CI)B

lllrlictlcp ()']]J /r///< I}iрl rlцкиii С'-Щ,
r лl l а.rп rx l 0r n,l]L(l

]L_ j!!]шtц_ ]Qllj9дr



ВоJинська

(двlоноNна Рсспуa!к. Крл! .ijl.cтb)

Лl l ('. lдП ,,Кауiнь-КаtlIиоськаI полiс,
lнаir!сн!вання вlасникалiс]в. п..lrйного]lсок.лисDвач!)

l lовIдомJlЕIII Iя
про появу ознак погiрпlення санiтарного стану лiсовпх насадr(епь

jIicttltt(t|зo Ilo,ILllillcbкc \ рочIjlllс
ttBilp ta;t Nl{ B1.1. Li.r Ni,]$ _,Li,tяlttiа -]Yl lIiоlпаЗJi_ гектарiв

pc.rr,l (l piBllI]llIlltii. сtiсttозttlLiя
.lli.lpic| _ lti,,t.ticoK

I irкcal liiiIla харакl cpllc t ика llаса]L)l(сlIllя
(]rt,Ia;t 5f'з]Я:rс2I].!iЦ Е! IjiK lQQpoKiB. бопiтеl 2 ссре](ня висоrа 26 MerpiB.
ccpc.ttlii.i,Liallcгp .12_сагtгttлtс,грiв. tlовпота 0J
. lllll .llc\ . rрунт

-

l(п.,llIlltи lla l lcKliи (lIKtl\tinlI()) Il, к)б, \tcIpiB. \
1 |i\it \lc]ГIlt -/Lz.+ ( rt lell, P,Il,

()бсяt r lIr rll. Littc t to'i
tLlrtuttlc.ti с\ \(]cI iiilloi
\l.]ijclсD,lic\

(l n!ul)
12 ;Iипня 2Ш1__ року

1З ,цrrlщц 2()]! _ poKr

резу.цьтатами огпяд}
по,греб],(' cPl]

!нщене9 ОЗJ!

Е

_Фурдик М.М

J]icorla го,tогi'lltа \арак l ерисl.пка lIаса,:lr(сIlIlя

l]lj;l lклпко,-ркення lIасадженIIя (jlicoBa lIожежа, буревiй. cHito;rarrл
rчi,Ii ,сtIiння. вt,l\Iирilння lэ вси\ання ,tepeB. захltрашенiсtь. об'Йння ulкi_Iника\tи
\lrо]',:ltlс]я. ltаявttiсl,ь г),ссlri. \tссовиЙ .liT Itсгеликiв. опаданtlя хво'i7_цистя.
tli.LtrtILctttlЯ K()pIl llil еl()|rб\рll\ ta ilttttiolttaKtt. ttc xaplLKlcplti iljlя HopMalыt(n()claH\
.lcpcl])

(' Ir ||iI ||, ||r,||.K, r, |]|.(ll llч. \ пil)l(сllllя: 
---с,Iillih(_

(llnj пlпL)i., . Jo(c. с.|]. !k, cllrbtc)

l}и I l',,lrt,, ti.t_t ||l,Iul\t) |,li(||Il\ Jcpc|{: п(,о.lинOкий, ----пф_=-,, ь!ilйт-г.

. Висновок iHiKeHepa вiддiлу (секгору) охорони i захисry лiсу лсржавного

'licol 
()cl lоjlарськогtl (лiсопlисltивськоl-о) rriлtrрис:мсr ва або lIреr]с;авника дсржавноt о

сtlецiапiзованого лiсозахисного пiдприсмства цодо нЬобхiдностi здiйснення
лiс,lзахисних чи iнlllих заходiв ] полiпUlення caHiTapHoto стану лiсiв за

стан), лiсовоi лlлянки:caHlTapHoII)

I]iпчrtr,кий

14 ,lи |JIIя ]()]1 в)к_\

J



l IОВIДОМJIЕННЯ
про появу ознак погiршепня санiтарного стану лiсоаих насаджень

lJo, ttlltc ыtа

"]IiсtrпtLгвtl ]Io,tlttliBcbKc \,рочrlI]lс
KBap,l шl Лл] ]_ виr(i.л NlZ jlijlяllKa N! l I;lollla]];L t екгарiR

'l aKcalliiitta xapaK,l ерисl ика ttасаjDкеIIIIя

('ti,Iil;l I1)(з.ljll tritt 57pottiB. бotlirct 1ссрс,tttя ltllcoIa 19 :!tct,piB. ccpc]tlliii.lia\lclp
2-1 саlгt ttrlc t piB. tttlBltota 0.7

(Лвтоно на Рссп\б]lка Крtrч. оЬасть)

Дl I СЛА[I (камiнь-кашиDськаrролiс))
(наliмсяtвOння в]асниkа лlс]в. посili]ного llсокоDисl}-вачд)

- 
-гип lricy J рельсф . rруtlт

.Il1.lplcl

J Iictlrta t,o-tot i,tlta xitpa1(l ерис l t,Ka пасаrlжсltIlя
jJtt,t ttottttio.ottcttllя llaca,ll)ieHtlrl (:licoвa пожежа. бl,рсвiй. cttiгo-tart_

об,-Iс]lсlJillпял Bi;lrtt.lpalttlя та Rсихання,1срсв_ захараrценiсrь. об''i)lапня llIKi.lHиKa)llt
\|l()i,I1lcгr. ttitяBttic't'l, I\ccIIi. NtllcoI{lIii ,tit ltсtс,tикiв. опа..lаllня хво'i/--lистя.
Bi,l,tlIttctIttяrKlprrtracrLlBбrpltrtlittttti,lrttirt.tt.ttcrlpirKtcplti 1,1я lltlp\la.lыltrl()clulj\
лереir) ____ _,__

(.t r t titlb tloIIt Ktr, L;ttcllI lя. \ l]ilriсIlllя: 
--------+:**т=a1aт.]rlarп

l:}tt,1розttr1.1i,rr Il()llllioilrlicIIt.lx"lcpcB:_ц!]Qдцл!ддi {I'О,llН'Цl'j
lп\повпll, х\I)rпзв|п)

г]lrllllIllIIlii. clicttoltttliя
. ]li, L.Iic()li

( )бсл t r tttttrl_uIicltrli
t rlrlr ,tIlc.ti с\ \()с liiillol'
\liliic1a]],lic)

11 ;lttttпя 2Q2a рок)

tttllt,,liсппчtlttl
i .".,i ,,,,,,.. i.,, -,,,

_Ц_.ц]LUщ 2()]1 p()li\

,lcpcBttttlt tta l l,cKt,a Klrtiptto) l() кlб, rle,rpiB. 1
l ri16, rlc r pj

RИсПовок iltitcellepa Bi,t,lli:tv (сектор1,) охороtrи i захисl,у .,licy лсрrкавноl,сr
лiсоr,осподарського Qliсомисливського) пiдцрисмства або прслставника лер)кавноl.о
спецiацiзованого ;riсозахисного пiдприсмства цодо необхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнltlих ]аходiв } полiпшення санiтарного сtан) лiсiв .}а

Фурдик М.М._
(LHruiфl та прiш щс)

сl,ав\ jllcoBoI ;llJяIlки:pc]\.lb la l а\{п

__,ll() lрqб) ( cl'l}

lllrlicl]cp ()'JJl

ог",Iя;l) clllli

l}ip} Itl,tillii L',l],
lrLl l I.1i |] *лtrl.]

к\,зьуич B.l],

l]



llPo llоявI оз|tilк
I I()l]Iil()MJIl]I ll IЯ

lloI iрulення сапil'itрIlого cтaHy "]liсових насаджець

l]o,rиttcbtia

\L Lqllnl) ]цr\]r,,., i]lr\ ,,n].[ |l

Лl l (.l \Il ,,lilrr it rt,, Kltltttpcr,Ka tpr,, tic,,

Ji:tяlIка,\Г9 I l-ttlII1a.|| t cKt apiB

'l ilNcillliiillil \ilpaк l cpltc l lll(a Illlca. trliсllllя
Bitt 57pcltiiB. б1),Iilс1 _1Д ccpc,,llL l]исоl.а 2LNrclpiB. ccpcr(tlii]

иuсl,рiR. llоRIIоl а 0J
+ рель€ф рiвнинний. експозицiя груIll

.lll,Lplc'| .lll,]l]llcoк
jIictlrtlr 

r rl. roI i,tttlt \llpilli l cpllc l IlKil Illlca, lжсIllIя
l}lt,t tttlIlttto LilictIltя llilci1,lil(cIlIIя (,licoBa ilor(c)I(a. бlрсвiй. cttito-,tarl.

",i,t.,tcttlttt )l, l(l l\ll,г,lllll' .il ,tLll\,tllllя ,lJгUll. lJ\ilгLlllLjlIictt,. ,ц-,'l'ilttttя ll.лi,.llllliJ\lll
\в()'i,,Illсrя. tIarBIliclb I\cclli. 11асовиii ]Iil Ntеl.е,lикiв. оIlаjlання \вOi,]tи!lя.
lt1.1.1\,||lсllllя K()pl.] Ila cl()l]o\pax,]a Illllll (llHllKll. Ile \irрJкгспнi ,L.Iя llIllr \1tLIы Iol1) clall\
. Lcpclr )

l ' 'r ||iI ||, ||,,||||.., l:l'clllj.l, \ Г,l'lrjlt' l{ ..il,,'jKc--тпirпtrцi1:]]i]T!:iliiiт]i:i T-
J}tt. t 1.1oзt tr1, 1i, tr l lol lllio, L)licI iIl\ . tcPcB: 

-ll1)Ё.,,H#ýgn,,,ir

Лiсництво Цqпицiвське
квартал N!Л вилi.rr Nl]]

Ск"lал l0С !l Lц
дiаNlеt,р 28 _сан1

. тип _пiсу

),рочище

на 1. гек,Й (oкoМipнo) l0_ куб. rrс.грiв.()бсrI \ llllio_ Lnic||oi
l()\l\ tlllc,li с\ \ос liiiIlo'i
rlaiit tc|l ,ricr

ilсрсвиIlи
5 кrб

!1,щцц!_ 2шl poкr

llом.лiсничого

рсз\,.Iь,га'lа\i]J
поlDсб). Сl'Ц

Irririctlcp ()3,1

1з ]Illпня

_Кlзьмич B.I},
1,л,цLапr Tl прirвлщс)

Фурдик М,М.
(]лlц|апr та пгlrвпщс)

_12_.]!ц!llrl _2]]?1 рок}

, I}t.rcttoпrlt< itt;rictrcpl tli.t.li.rl (cclil'op\ ) oxopollll i захtlс,l1 :tic)
,Iicol ()cl Io. Lapcbli()I () (,lico\l llc,ll ll]c l,Ko1.o) l li:(l Ipll{ \Ic l Ilil або l tpe. Lc iaBl tllKa
cttctliit.Ii]otзatl(rto,1ico]1lx1.1cl]ol1) lli,,tIlplI(rlcII!u lIlo.K) llcoб\iitI l()c l i

,'1cpr(aBlIo1,o
,1cpI(aBIKn1)
],1iйсllсt{llя

'.,,"l\ll\ lll\'ll' illlllll\ 1.111,1:1r r llll lllllll''llll'| (il)lil.!гll,,!,l ct.rttr ,ttcitr <lr

огляду caнlтapнoroLа',Z
?011_ра{у

cTatl\

I}ipl,ttцццЕ С.[]_

лlсовоl ,,ll,,]янки:



IIовI/.lомJIЕtlня
про появу ознак tlоt,iршення саяiтарного стану лiсових насаджень

Во-lинська

\ Ll,{,]!lx P.J,пnll i Inn 1 Lй rxJrIl

(яаllмсн\ зання з]асниkа llcru. постiйноrо jlсокорисl]-'вача)

П-tоца.,]fuQ_ t екгарill

. пJдрlст

]]tr.t розllо.,ti, rr Iп)IIl Ko,,l)icl lIJx ,,lepcB:

1з ]tиllltя 2U21 n()K\

рiвнинний. експозицiя
. пiл,lliсок

Ilr;ricHep ()З,l I}iрl rlький С, tt.

15 _,_ липr!ц_ 2021 Dокч

, _,rU ] ( ]lЛl I(lia\Ijlll-KaIJlLpcыialp(),lic,

JIiсниrLгво Щq;lилjвське _ ),роtlипlс
квартал Nlf видiл М]] дiлянка М

l ilKcill(ii.iIIa \apaK.l срисl.ика Ilаса/rOксIlllя
('K.lr;( l()('l llili6()роliiв.бilttitс,1.2ссрс;lltявисоtа 18 rtetpiB. ссреjtIliй,]ia\Ielp 2.,l
catl tиrtс tpiBл ttoBttrlгa 0.7

_, tиll .;ticy 
- 

ре,,lьсф

jIictlrtl 
r <r.ror i,tlta \apali l српсl l,Kn lIасаj()IiсIIIIя

l]tl.L ttlrtttKo.1;ticttt|ll IIilciI.Iriclll|я (,ticrlBa ttoilccilta. бlрсвiй. cttittr,tart.
об,Iс,(сIlillllя. вi,trlлраttrtя lil всl.t\аtlня ,1срсв. захараtllен ic l.b. об'i.tання utKi.LцltKarttt
\вlll',llt(lя. l1.1яlll]lr,Il, trcctti. vitсовиЙ .tit ltсlе.tикiв. опа:Iання \в('I]lll(lя.
Bl 1,1\lIlutlllя |illlrll ||J (|llвб\рJ\ ta itlttti озltаки. не xapaKrepHi д]lя норllаlыlого стан\
. (cl]clr)

., 
('l1ttittt, II()ll]|i(},tnicIIl|)|, \ |)il"'""""' 

ru|i1l]fýS-.r"*_-n"_u-..Tг'.,nanoT-

С)бсrl ) llli(o.trt(cll()i ;1срсвинИ на l teKlltpi ;oKrrlriprrol _t0 куб. MclpiB. }
,\,\ _\ 

,|||( ,i .] \,,.lilill{,; : Kr,i rл:lрitз ,l
\liliicTcp ,Iic) , ( /d_!?,r."?) __дц]tцац о.я.

l,пl пartr та ппllвпшс)

'й)tlotl.,t iсtt1.1чоt,о

14 ]Iипtlя 2021 року

__цатрфу! с!}]

, I}ttcIltlBoK iIt;rictrepl Bi,l.ti,t1 (cclilop\) ()\opoIll.t i захистl, .]licr ;1срждбllо16
.llc()l ocl1(), tilPcLli()l () (, ]lco\l ltc,lll]]cLl(ol ()) ll i,ll ll]ll( Itc l l]lt ilбо llpc''(c lавItика , Lсрr(аRIIоI о
crtctliil,1i]oBattoIo .tiсозахttсltоlо lII.(llnIl, \tc||tJ ttKl,Kr ttitrr,xi.tltocri з,,iiйсtrсrrrrя
l i t , , l : t t l t t t l t t l ,ttt i,tttttIl ,,|\,,li|, r tt,r.tittttlcttttЯ (LlllililPIl(llll ctlrtt1, ,ricitr r.r

|\({).l1,1Jl:l\lll t)I,1я,l) caHitnpttotr' (lall\ .ll(()BoT ,Li.lяllки:

Ip} Il l

l I o(),1l1 l |о к 1.1 и



l

I I()l]liiK )MJ Il] I lIIЯ
про пояRч ознак погiршенпя санi,l.арного cl.aHy лiсових насаджеflь

I]о.tиrrськц

,Ill ( _ l\l I , li;rrtrttl, lrlrtttttll,,t,b:rtгr.tic,,

J licrltt rL tBrl l]o.IllILiBcыic } рочr,ll(с
кварга.l Ni.3] ви;liл N!Ф ;ti.,lя tjKa Ng II:ltllпa_lfuQ_ t eKтapi в

p]nlllIIlll1,1l. c|icIlo:]lllllrl
.lli;i,lic()K

] ilKclllliiill1l \al]ilK l cpll( l lIl(a llllca..l)Iicllllя
('tt,liI.1 7I]]l,,]ljlI я.lсl()с Bil( 62pirKiBл боtli.tсt 3 ссрс](llя висоlа 17 \lcI.piB.
ccpc.LIliii .Lia\lc l р i() catt,t ttltet piBл lloBllola 0.J
. ttttt ,ticr . pa,lba4)

. |lIjlplc г

( )бсяl !llll(), l7(ctloT .lcpclr1llltl
l()\l\'lllc.Iic\ \()cliiiIlo]' 5 Ii\ б.
rtaiictcp,tic1

_!з-tщцltц-- 2(ш рок!

II_о!].ц!с] ]!L.!а_Lа
(,пl lлI liiir о!]!в,, псл,Iлf.l

_f4_.lцlll!д 2Q21 року

лоr,ребус Cl}B 
_

ltt;ttcircp ( )-i"ll

. Ip} Ill

tсггарi (rytortiplto) l0 кlб. rrcrpiB. 1

,ilictlrrattl,rot i,ttla \ilpali lcpll( ltllia l lacil,,trl(cIll lя

I}tr.t tttlIlttill.L;ticttlllt llacaititiclIItя {,licoBil lK)r(crlia. бlрсвiii. crrito,tarl.
l\' |( |l'Ij,|||,r. tri trtrrn:tlttlя lil l{(ll\:]llltll tcpc,r, rlrlrpirtttcrtictr,. ,,,'1'iliarrrrя Illlii lllllliil\lll
\Boi,,]l]clr. ttaяt,tttictb l,\,ccIli. NlасоRиii ]lil меl.с--Iикiв. оIIалапItя \l]о'iijIисlя.
tli.l, tr tttcltttя rtllptt Ita с,tовбr рах l,а iHl'li озIlакtl. tte rapaK.t.epHi ,]tjlя Ilорма]Iы|ого с,гаl|\
_ lc|]cB )

(' ll ttitll, tttlttttitl,t;ticIlllr. \ l]il)iclllIr: _---!],!t!it!(c-I L!,, ri, .!i .-пN-. i!.liaй:;гl-ri j-

I]tt.L розlttl.ti.t) llollllioilriclIl]\ ,tclrcB: t ttlo, rи rрцц.]i!
г|]\повпll. H]plrllllllI)

,_Кllьдич I},ll,
!rll! n rl ппllвitrlсl

_Фурлик М.М._
(] lцlапl тl ппllвлUl.)

, l}ttcttrlrlLllt itririctrcгlr Bl.L-li.t) (cclilol]\ ) o\op()llll i lахltсг1 ,tic) ,{cp7liillllI()I{l
,llcol()cIl(J,la|lc|)li()|()(.llc()\lltc.]llllc1,|iol()) lli,Llll)ll(\lclBtl 0бо llpc,lc!itRIlиKl!,tcp)ialrilol()
ctlctlilt.tillltзltttottl .ticoзllxllctttlttl li_(llI)|li \ILl|1.1 lIt(1.1() llc\,a\i,L|Iocti з.tii]сttсtttrя
.]iсо]ахцсIIи\ ,tп illttttlx ]ахо,,(iR З llo-]lilIlIlctlIIЯ санil.арtкrгО ctllH) .licIll ,.t

l]c]\:l,,lilla\tl' о1,Iя]l) caHilapllotrr claH) ;tictrBoi .(l,]яllкli:

I]ip\ ILbKпii C,l].

tla l

15 lllllllя ]1)]1рок)



ПОВIДОМЛЬН HJl
про появу озпдк погiршевrrq санiтарного стану лiсовпх насаджевь

Еlолинська

(двюяомна Республikа кrим, обiаф)

ДП СЛАП "Камiнь-Кашипськаmолiс"(HaiiмeнiBaBl' власниfi а liciB, лостiйяого лiсокорист}вача)

Лiсниtцво ЦQдицiвське урочиrllс
KBaplal "Цý] видiл Nчl! дi,rянка Nq IIлоца 9.З гектарiв

Таксацiйна характеристцка насадження

Сlспал lLC]lBiK 75poKiB. бонiтеТ 2 середнЯ висота zLMeTpiB, середнiЙ дiа\tетр ]6
сантиметрiв, повнtrта Щf

- гиrt лiqч J рельсф рiвнинний, експозиujя
, пiдрiст _. пiдлiсок
Jliсопатологiчна характеристика Еасаджсння

lЗид поrшкодлtеНня насадженнЯ (лiсова поrкежа, буревiй, снiго_rаrr-
облсденiння. вiдмираннЯ та всиханнЯ дерев. захаращенiсть, об'йнш шкi.]ниliа\tlt
хвоl]/",Iистя. наявнiсть гl,сенi. пtасовиЙ лiт метелuкiв, опадання хвоi,,lистя.
вiд.:tr шlсппЯ кори па стовбr,рах та iншi озпаки. не xapaKTepHi лл, нормаtыIоl о с I ан}
дерев) _.___

Ступiнь пошкодlкеЕня, ураrкення: с.qабке
(поодияоке.стaбreJф-дяa-йъ-reГ

Ви.ц розподiлу пошкодr(ених дер"", _д,_,ч##*#*о'_ (Лф]ИЯй

обсяг ушколrкеноi д9ревини на l t,eKTap2(oKoMipHo) _1 0_ куб Meтpl8.:
тому числi сухостiйЕоi 5

.щаЙsтgщщL

. ВиснсlвоК iяженера вiдлiлУ (ceKropy) охоронИ i захисry лiсу держааного
лlсогос,подарського (лiсомисливського) пiдприемства або представнцка державного
спецiалiзованогО лiсозахисногО пiдприемства щодо нЪобхiдностi здiйснешrя
лiсозахиспих чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за
результатамИ оглядУ салiтарногО сIанУ лiсовоi дiлянки:

z>/

tз n.n,rf"'on'202t pony

IrоlDеб},с cI'B

Iцженер ОЗJI

15

Кузьмич В,В.
(i! iч]аrл fr прiзвище )

Фурдик М.М,__
(liu]аlпЕпрiзчлщс)

Вiруцький С.ts.r'l-,.l -а-

куб. мет

липня 2021роцу



повIдомJIЕ]нIiя
про появу озIrак IIоtiршеЕня санiIарного стаЕу лiсових насаджень

Таксацiйна характеристика насадr(ення
Склад ШQавiк фрокiв, бонiте.r 2 серед}ш висота !|MeTpiB, середнiй дiаметр 32
сантиметрiв,-повнота 0,7

= тип лiсу . ре,rьсф рiвнинний. експозицiя , ryунт

-_ 

. пlлрl(1 _. пiдлiсок

урочище
квартал Nsl] вилiл Лч]ý дiлянка Лq Площа 4,7_ гектарiв

Вид розполiлу поцкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 геюарi (gKoMipHo) 10_10_ куб. MeTpiB. 1

Лiсопатологiчна характеристика насадження
вид цошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiго;rаrt.

обледецiнпя. вiдмирання,m всихання дерев, захараценiсть, об''r'дiння шкiдника}tи
хвоi7пистя. наявпiсть гусеrti. масовий :riT Йетеликiв. оцаданrrя хво.t/листя.
вiл.пlтценнЯ кори на стовбчрах Та iншi tlзнаки. не харакгернi д,'lя нормаJIьного стан\
дерсв) _

(' г) l liltl, пошliо. Lження. 1 раження : _ qдОiк;
ltrпjиноке, clJore, (epeJ!t, (иrьнр]

Лiсцицтво ЦQдицiвське

(посаtr ) (пi!пi,с- ййй,в"щФ
1з лиrtня 2021 покr

пом.лlсЕиqого
(лiснвчиil (по!iчнпк Jiснпчого)(лlснвчиll (по!lчнпк Jlснпчогl, (пiш{с) 

- 
ii;iцiши та прDвиIG-

14 липня 2021 n,lKv

(Автономна Рсслчблiк. Кр!м, обrасть)

Д l СЛАI l .Камiнь-Каширськафолiс"
(яаliменуваяня власвика лiсiв. поФiйяого лiсохористувача)

рсзупьтаIами санiтарного

. ВисновоК iHn(eнepa вiддiл) (сектору) охорони i захисту лiс) _lepr(aBнolo
лlсогосподарського (лlсомисливськоrо) Пiдпригмсгва або прелс,lавника лержавного
спецiа,riзованогО лiсозахисногО пiдприемства щодо н;обхiдностi здiйсненlrя
лiсозахисниХ чи iншиХ заходiв З полiпшенця санiтарного стану лiсiв за

0гляду
поmебчr (РВ __ 

-_./-_
[нженер ОЗл /а}rr,//

cTaI]v лlсоRоl дi.Tянкll:

Вiруцький с.В.

поодинокий

15 липня 2021DoKy



ПОВIЛОМЛЕIПIЯ
про появу о]нак логiрrrlення санirарного стану лiсових насаджень

I]о,tиltська

l,eKl oкoМipнo) I0 куб. ме,грiв. 1

Кчзьмич В.Ц
l нiл,i,л, Ia пlljвltrлс

Ф) рjtик М.М,
1ltrtrчцjj ln llP tBtr!Lcl

1lk\).лlп(,к0, с, !aN., с.п! nl, aпiБiо

Rисновок iнженера вi:tltiлу (секгорч) охорони i захисту лiсу лерrкавного
itiсогосполарськоt о (:liсtlлtисливського) пiдприсItсгва або прсдсlавника дср)кавIlого
спецiапiзованого iiсозахисIiого пiдприсмства Iцодо необхiлностi здiйснення
,li(ll ril\ll(llllllll illlIlll\ t.l\,r,LiIr r ttlr.tilttltcllttя caнililpl|(ll() cIaH} .licil] за

Цжсцср QЗ=Ц_,.,. а1_ Вiруцький С,В,

1з ,lll l rl lя

1Автоно\на Pccп]ijrlKa КлlNl. o(ilac, ъ)

<Кам iцц (;tп ццрq цц4др9дф21
лrспliл.I() rlс.копп.пsiла)

_, _дп
J Ijctttlrl l во
KBapra,,t Лл]Q

сллI1

lIo,rrllLiBct,t<c \ рочlIIIlс
, ti,Iяtttilt .Yl ll;orttaý! гекrарiв

харакIсристика насалження

1 ссрс,,tIlя вtrсtr,га !|lterpiB. ссрсдtliй,tiаrtс,t р
('K-Ia;l 7('lзlj|,
l(} clttt Ltr vc tpirr.

. lиll .licv

ш_а&1ср ]!ц
(посщл)

11 липЕя_ 2021, року

tIoпl,,tiсltичtlгtl

Bll;li,I -\!|

'lаксаrtiйна

RiIi 55poKiR. б()IIil e,l,

l|()Bl|()|il ().9

. рс,lbc() ]]lRIlllllliIlll. cl(cllo |lllll'
. tti.t,ticoK

гр) lI I

, пljlрlс,t

J Iicot ra t o:tot,i,t tta харакl срисl,ика насалr(енtlrl

l]и,t tlotttKo.ultcttttя llilci1,lil(cIlllя (:licoBa lKlitcciKa. бl,ревiй. cHiro,1art.
.,,. t-,,c,ti tttя. , l\Ill|1,,,|||)l l:l ,l(,ll\,lllll, tcpct,. r,lr.rplttttcttictl,, rлi-'i,lд1111х llIKi,IllllKJ\ll!
\l]()т,lпсlя. llaяBlIiclb l'\'cclli. rlilc(lBltil .til rIclc,lItKiB. оllц.lаIIlIя хвоi]/iисТя.
вi.t.l\lцсlIIlя корл lta сtовбrраs,t,а illllti,rltllrKи. ll( \ilpu}ilcnlli ,,],l я норNrа,lыttll0 clal]\
,lcpc в )

Ступiнь пош колrкснIlя. \]раження; слаокс

I]ид розпо;li;l} IlоuIкоджеIlих дерев:

(Jбсяг упtкодаtеноi дерсвини на I

тoм) чис.,ti с),хостiйнOТ 5 куб. м

12 лиtlня 2021

рс,]чrIы,аl а\lи
_ lrr,lгсо] , ( l'l}

p()l(\

оl:lя.l\ cJlli1.Inll1,1l, с гаIlY -l lcotsol jli,tяпкll:

]()]1 ц)к]

поодиlIокии



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршенЕя сапiтарцого стацу лiсовцх насаджень

Il СЛАП <Камiнь-Кашиоська

'I'аксацiйна харак rсрис.lика llасалжсння
Скqад бСзвЗБпlОс BiK б poкiв, бонiтет _] середня висота _Ц Me.rpiB, середнiй
дiамец24_сантиметрiв, повнота Щl

- тип лiсу В2 рельсф

(Двтоноцlа РсспубJikа Кппч. пfu aclb)

(наяvенува{пя 0лдсних. лiсis, лоФiйного лlфхорцстувача)
Лiсництво ЦQдицiвське урочище _
квартал Nч_,,$ вилiл Nч36 дi,rянка J'Ig П.по tla_].]_ гектарiв

рlвниннии, експозицlя rрунI
. пlдрIст пlл.lIсок

о Вид розподi,lу пошкоджених дерсв|

Обсяг ушкодяtеноi дсревини на l гектарi (oKoMipHo) _l0_ куб. MeTpiB,
гому числi сухосriйноi 5 кlб, urs+BiB-,
майсгео дiсi -_ ёУr-Dмайстео Jlic\

Лiсолатологiчна характеристика насадженця

_ I]ид пошкодження насадження (лiсова пожежа. буревiй, сltiголам.
об,l€денiння, вiдмирання та всиханцЯ лерев, захаращёнiсть,- об'йння шкiдниками
хво'1'/листя, наявtliсть гусенi. масовий _лiт метеликiв, оладання хвоi7листя.
вiдл1,1цення кори на стовбурах та ittшi озttаки. нс харакгернi для нормtulыIого стан},
лерсв) 

-

('l\пiHb пошкол)(ення. rражiння: 

- 

с.rабке
l oiUfHoкe, crJoce, сере lH,. сильнеl

(посщФ

01 чеDвня 2021 noKv

пом,лiсничого
(rlсниlп! (по! нпклiс!лчоrо)

02_чеDвня 2021 року

'I'ихонюк о.Я,
(iBiuianl та прilвищсl

Фурдик М.М.
trнrцrtrп та прпвлrйГ

. Висновок iнженера вiддi,,rу (сектор)) охорони i захисrу лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливськоrо.; пiлприсмiтва або предсiавника лержавцогоспецiалiзованого Jiсозахисного пiдприсмiтва щодо н;обхiдностi здiйсне}rня
лiсозахисних чи iнцrих заходiв 

. 
з полiпшення санiтарногЬ стан} J,liciB за

результа,тами огJlялу санiтарного с-гаIlу лiсовоi лiлянки:

03 червня 2021 року



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу озrrак погiршеfiня сапiтарного стану лiсових fiасаджень

П СЛАП <Камiнь-Каrциоська

(Авmномва Рсспублikд Крим. область)

KBapTa,r JФ_! вилiл Nl_$ý дiлянка Ns IIлошtа 3.2 гектарiв
таксацiйпа харакгсристика tiасадженпя

S::.Т**Ч'_":к. ОЦ poкiв. бо]riтет l середня висота _л MeTpiB, середнiй
лIаvетрzб_сан tичс грtв. повноtа 0.]

_ tип .rict, СЗ ос_lь.(Ь

Лiсопа t o.rol iчна харак-lерис,] ика наса-l)кення

_ Вид пошкодження насадження (,ricoBa пожежа. буревiй. снiголаrr.обл_едепiння, вiдlrираннЯ та всиханнЯ,lерев, захаращенiСrь. об'йнн" цIкjдникаNlихво't'/,-rистя, наявнiсть гусепi. масовий ni' ,i"r.i"*i",-' ;;;;;;;" хвоi7листя.вlд,lуtllсtlня кори на стовбl,рах та iнLttiозttаки_ tte чrрактерtli для нормаqыIого стан)_Iспев)

Ll\r]lньпошко,!)l(сння.)раження: 
lс.цЦýлц9-

. пlдрlст

о Вид розподiлу пошкоджених дерев:

рiвнинний. експозиrriя
.IllдJlс()к

. rрунт

i (oKoMipHo) _l0_ куб. MeTpiB,

Скrrсзь Р.П.
(rяjцiuи iа плllвищс)

_Фурлик М.М.

Обсяг ушкодя<еtrоi
тому числi сухостiйноi
майстеD лiсч

lпосй]-
01 чеовня 2021 року

(l]снпппi (по!i.iн!k l]iitri;йГ
02 червня 2021 року

леревини на l гектар
уегрL/Уa) к] б,

"""1Т,":"":,"l:T:::l:. :l,Tlп{ (сетору) охорони i захисry лiсу державного
::."::::,i"":1ч:л":"."_1:::у1:::**"lо ) ni;;p;.;i;; 

"d" ;;;ы;i. ffi ffi Hi.;
:lл11,:1,,Yi1"- лiсозахисного.,iд;р";;;;; - 

й;;;" ;Ё;а;;нi ЖЖЖ;
::::,11]:::::,," 11y] заходiв,з Ъo,i.,*"i-iu,i;;;,";;";"r*;]:i"*;;
резуjIь,гата!lи огляду санlтарIIого стаху /:ll-,lяIlки:

Андочсь о.Р



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршенвя санiтарного стану лiсових насаджень

П СЛАП <Камiнь-КаlIIиDська

(Авююмяа Рсспубпiха Крим, облаФЫ

(лаll!сн\вання в]аснtrка lclB, пocriiiHoгolicoKopncDBa{a)
По,,lицiвськеЛiсництво

Сtстад
дiаметр

J тиц

квартал Nч.Ш видiл м5 дi.,rянка Nр

лiсу JВЗJ рель€ф рiвнинний. експозишiя
цiдрiст . пiдлiсок

лiсопатологiчна характеристика насаllження

Ступiнь rrошкодiення, урЙЕнЙ,

Площа 7.4 гектарiв
Таксацiйна характеристика насадr(ення

l0_Сз+Бп +В,,Iч BiK9O poKiB, бонiтетЗ серелня висота Ю MeTpiB, серелнiй32 сантиNrеT рiв. повнота Ш
rруцт

л^"_Рii,,._"1ч:g:нн,I насадженtu (лiсова пожежа. буревiй. снiголаv,
::1,.{::у" в]дмирання la всихання лерев. захарашёнiс r ь. об.Йння шкiдникаvихвоl/,,lистя. наявнlсть ryceнi. масовий .пiт метеликiв, опадання хвоi'/листя,вlдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки. не xapakTepHi для нормаJIьного стану
дерев)

. Вид розцодiлу пошкодженцх дерев:

,,lерсвини i (oкoмipнo) _l0_ куб. MeTpiB,
Обсяг ушкодженоi

тому числi сухостiйноТ
цайстео лiсу

(посаjэ)

0З червця_ 2021 року

цQц.д.ц!дчqго
(лlсничлп lпоv|чник liсни!опп

]04 чеDвня 2021 року

5_ куб.
сидооччк В.М.йф"-пi,щ,

_Фурлик М.М.
( iнlцiФ и m прлDицеl--

_,_ Висновок iнженера вiддiлУ (секгору) охорони i захисту лiсу державноголIсогосподарського (лiсомисливськото) пiдприемiтва або пр"л"iч""rпч o"p*u"noaoспецiалiзованого лiсозахисного пtдпри€мства щодо необхiдностi здiйсненнялiсозахисних чи iцших заходiв 
. 
з 'попiпrlr""й-?iri.чрlrБЁ"Ъчrу 

ni"i" .uр"у:тiуiл. оглялу салtiтарного стану ' лiсовоi дiлянки:ебу€ сРв

поодинокцй

на l гект

04 чеDвпя 2021 Dоку



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак rlогiршевня санiтарвого стану лiсовцх Еасадя{ень

П СЛАП <Камiць-кашиDська

(Авюномяа Республiка Кри!. область)

Л iсництво по,-,lr,,i""" *Ju"""""uння 
3jаснпkа llciB, постiпноф лiсокорист) вача)

квар гал Nэ.Щ видiл N920 дi;rянка М Площа 12,2 гекrарiв

Сtотад
лiаметр

J тиц рiвнинний. експозишiя
. пiдлiсок

rрунт
. пiдрiст

Лiсопатологiчна характеристика насалження

Ступiнь пошкодження, у;rаження:

., Вид розподiлу пошкоджених дерев: --!.р9&###**_го_ 
(поодинокиЙ.

--, :Я:;i.'r',J."iЖ,ilfl'' КЁ:# ;,,* у (oKoMipHo) 
- 

l 0_ куб, MeTpi в, у

ji"*#*r - --##- *c.#f***#03 чеовня 2021_ року

'I'аКСаuiйпа характсристика IIасад)t(енllя
7ф2Бп lВлч BiK75 poKiB, бонiтет l середня висота aмerpiв, середнiйЗб сантиметрiв, повнота qZ
лiсу ВЗ рельсф

л^-_Р11...--_ч9j1:lll насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам,ооJIедснlнtш. вtдмирання tа BсI,D<аHH.я лерев. захарашёнiсть. об.йння шкiдникаvи
:::Ч:::: наявнiсть гусенi, масовий iL 

"ЪrЁr-i",' ;;;;;" хвоi7листя,вlдлуlцення кори на стовб}рах та iншi ознаки, не xapakTepHi дjrя нормаJ,Iьного стану
дерев)

цом.лiсничого
(лiсничий (помпIняk лi;ийБ _Фурлик М.М._

(lнlцlфп m прПв!цс)04 червця 2021 poкv

""":Т::Т,.:т:::r._,:1чlу 
Фе{rору) охорони i захшсry лiсу д9ржавного

::""::::1":1ry:у.о_!:1":Y,1".aч""*о..оl nirinp".,'Ёi"u u6";;;;;;;i. ffififfii_;
:111ч_,.._ч1,-" л i созахис ного .,iд;р";;;;;' 

- 
й;;; 

" ;Ё;ffi ;;i i"ffi#fi ;rl Jлlиlпспн'лiсозахисцих чи iнших заходiв 
. 
з 'полiпшеннi-?анirчр,i-6"Ъаrу 

ni"i" ,u
результатами огляду санlтарного стапч лlсовоl дIлянки:PI]

АндDчсь о.Р.(пфа,!а) (лiФцс)

04 червпя 2021року



ПОВIДОМЛЕtIНЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсовпх насаджеllь

П СЛАП <КаIrлiнь-КашиDська

(Двфномц Рфryблiка Крям. область)

квартал N9 25 видiл N9 2 дi;rянка М
Таксачiйна характерцстика насадження

, пiлрiст , пlдлlсок
- тип лiсу _!]- рельсф рiвнинний, експозицiя

площа_щ гектарiв

18 MeTpiB,

, грунт

Лiсопатологiчна характеристика насадження

_ Вид почrколження насад)t(ення (лiсова пожежа, буревiй, снiголам,
обл_еденiння. вiдмирання та всиханЕя дерев. захараценiсть. об'йння шкiдникамихво'l'/листя, наявttiсть 1vceHi, rtасовий ,rir rlеr.с_пикiв. опаiання хво.i7листя.вцлущення кори на стовбурах та iншi ознаки. не xapakTepHi JJlя нормаjlьного cтally
лерев) _-

Ступiнь пошкодження, }рЫенняl lлабке@
. ВИЛ РОЗПОдiлу пошкоджених ,]ePe", _ч##@,.,о_*опт_ (лоод!яокий.

lеревин_И на I teKlapi {окочiрно) _ l0_ кlб. чегрiв. 15_ куб. мqрjg
1С / t,,,t / пiкчль о,с.(пiдпис) llйшБиi""рй"йо

обсяг уrцкодженоi
тому числi.сухостiйноТ _
маистеD лlсч

(посма)

0з чеDвня 2021 noKv

_,лл_Р:.1l_олlо1 
iнженера вiддiл) {ceкIop) ) охорони i захисгу лiсу державноголIсогосподарського (лiсомисливськоI о) пiдлри(мсгва або предсiавнипо держаuногоспецiацiзованого лiсозахисного пiдлрисмiтва щодо 

"iоБ*iдrоaтi здiйсненнялiсозахисних чи iнших заходiв 
. 
з полiпшення Ъчriiч!йJ" iury лiсiв заРе.]r'lьтlгамl.-л огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:

,a7-\
/ ,/??./\а " Ф} рдик М,М.

,lнlLlми lагрllбишс,

2027 року

(лiсничий (помпlяпк лтiийб

озJI

04 червня 2021 poKv



повIдом.]lI]lItIя
про появу озпак погiршенrrя санiтарпого ставу лiсових пасаджеяь

бо,Iинська

lдвтовочн! Рссл}6лjkа Кпл!. область)

Л[l ('ЛАП ..Кауiнь-Каширськагпо.riс,,
1 пJl!снrваянявпасникаrlсlв. поспltного]iсокорисrlвача)

Лiсництво Полицiвське урочице
квартал J'{!_|$ ви,riл Ngфf дi"цянка Л]l Площа{!_ гек,rарiв

- тип лiсу _]B?J рель€ф рiвнинний, експозицiя

Таксацiйна характеристика насадження

Сюrад 10Сзв+Бп BiK 45 poKiB. бонiтет 
-L 

середня висота _|f мецliв. середнiй
дiаметр22_сантимс грiв. повпота Щ$

Лiсопатололiчна хараюеристика насадження

вид пошкодженвя насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам,
обледенiння, вiдмирання та всихання дерев. захаращёнiсть, об"r'дання шкiдниками
хвоii/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт метеликiв, опадаtlня хво'l'/листя.
вiд.rущсння кори Еа стовбурах та iншi ознаки, не xapaKTepнi для норма,,Iьного стану,r."."\ 

-

Сryпiньпошкоджеtlня,урalкенЕя: слабке

lrilpicT

., Вил розпо.аiлу IIопIкоjlr(ених

Обсяг ушкоджено'i деревини
тому числi сухостiйноТ _5 куб.lryреi>_/"-.

. rрунт
, пiдлiсок

(пооди3оке, amбТе,-ёFёПйa. фщГ
-]eDeB: lI()олинокий (пп' 

' liнпкllл,

| п\поз||п, ь\ DI пн:йРт-

на l гектарi (oKoMipHo) _l0_ куб. MeTpiB, у

майстер лiсу
(посада)

01 чеовня 2021 року

Фурлик М.М._
(iнiцi&rлтапрПвиш.)

ВисЕовок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдпри€мства або rrредставцика лержавного
спецiапiзованого лiсозахисного пiдпри€Nlс,tва цодо необхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з ttолiпшеltня caHilapHolo ctaH1 .ticiB за
рсзу.льтатами огляду санiтарного лlсовоl д1,1янкиi

(пjсниспji (п.!Nнлk liснлчоrо)

02 j9рвня 2021 року

0З чеDвня 2021 рокч

/=7\(l-ё"



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення сапiтарного стану лiсових насаджень

П СJ[АП <Камiнь-Каширська

(Двтоноvна Рссл}ij]ikа Кпtrч, обпасть)

(яаймснування власнiка лiсiв, посПяного пiсокорисD*вача)
Лiсництво Полиuiвське !,рочиIIlс
квартап Л!Л вилi,л Nl]] дiлянка Ns

Таксацiйна харакгсристика Ilасад)l(енця

Склад 1_0Сзв+Бп BiK ý] poKiB, бонiтет 1 ссредня висота _Ц MeTpiB, середнiй
дiаметр24_сантиметрiв. повнота Щ!

- тип лiсу _$| рельсф
, пlдрlст

01 червня 2021 noKv

пом.лiсничого

рiвнинний, експозицiя
. пiдJiсок

IIлоца2lL гектарiв

Фурлик М.М._
(LH]uiФn та пп]rвпшс)

rрунт

Лiсопато.погiчна харакl.еристика насадження
Вид пошкодження rlасадження (;ricoBa пожеrка, буревiй. снiголам,

обледенiння, вiдмирання та всихання дерев. захараценiсть, об''r!Ъння шкiдниками
хво'1'/листя, наявнiсть г),сеЕi. Nlасовий лiт метеликiв, оtlадання хвоi7листя.
вiдлуцсння кори на стовбl рах та iншi озltаки. tle харак,герtti для нор}lа,.]Iьлого стану
дерев) _

(' I) пillь пошкоlження@
lп,,.,1ll",{., JTE.iтi s-T];;T-

., Вид розподiлу rrошколжених дерев: поодинокий (ПООДЯНОКПЙ.
' 

-ц)шпi, 

ь)рlиннпй-

loмy чисJll сухост|иноI _ ) _ к)о. меIдц ,.._
маЙстер лiсч 'Ге{,L t,'- <

(пфаrа) lпlдпiсl-

(а
(лiснхчип (помiчник лiснлчого)

02 чеовня 2021 noKv

. Висновок iнжелера вiддiлу (сектору) охорони i захисту ;ricy лержавного
лiсогосподарського (лiсомисливськоло,1 пiдприсмiтва або предсiавника держаtsного
сцецiа,тiзованого лiсозахисflого пiдприсмiтва щодо н;обхiдностi здiйсненця
лiсозахисних чи iнцrих заходiв з полiлшення санiтарного стану лiсiв за
результатаNlи ог,,Iяду санlтарного лlсовоl дl"1янки:

Федiк Р.В.

0з чеовня 2021 noKv



I tОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiрuJенпя саfiiтарноrо стану лiсових насад)кеfiь

П СЛАП <Камiнь-кациDська

(Автономна Респrбliка Крп!,.6]асть)

(цаИ меяrвдн н, вл Фн,ка ,ici в, посП я ноф n iсокорй сrув!чд)Лiсництво Полицiвське урочище
квартал М 8 випi"rl л927 дiлянка М Площа l1.0_ гектарiв

, rрунт

l'аксацiйна харакгсрис,гика насадженtlя
Сь,tад 8_фв2Бп+Влч BiK ф poKiB. бонiтет lA серслня висоrа _ш lteTpiB, ссрс;lнiй
дiаметр22_сантиметрiв, повнота Щ$!

- тип лiсу В2 рельеф

Лiсопа t оJогi.lна характеристика насалження

_ Вид пашкодження насадження (JicoBa ложежа, буревiй. снiлолаv.
об:tеленiння. вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об.iдЪння шкiлниками
хво'1'/листя, наявнiсть гусенi. масовиЙ лiт Йетеликiв, опадання хво'/листя.
вlдлущсння кори на стовбурах та iншi ознаки. не xapakrepнi дI]я норм.цьного стану
дерев) 

-

С гупirlь поulколяtсння. 1,ражёнЙ: --
спjьi?т-

лlдрlст

., Вид розподiлу пошкоджених дерев|

цqгребY€ СРВ

рiвцинний, експозицiя
, tllдлlсок

Обсяг ушкодженоТ леревини на l гектарi (oKoMipHo) _10_ куб. MeTpiB,
тому числi.сухостiйноi 5_ куб. w,

МаИСТеР лIс\ (/ 1(J.'4.-- гихонюк о.я.r'шmlтф
01 чепвця_ 2021 року

,.---:-
цqм.лiсничоfо ( У2 Фурдик М.М.(iiся!чиfi (по!lчник liйш-йГ 

- 

(пlдпиФ 1iнlч;ми та лрввишil-
02 червця 2021 року

, Висновок iнженера вi::iл5 (cetсlopy, охорони i захисгу лiсу лержавного
J lcol оспо]арського (лiсоуис_t ивськоl о ) пiлпри, Mi гва або предс iавника дсржавного
спецitt_lliзованогО лiсозахисного пiдпри€мства цодо нёобхiдностi здiйсненпя
лiсозахисних чи iнlцих заходiв 

. 
з полiпшення санiтарноiБ Ътану лiсiв за

ре3ультатами_ огляду санiтарtiого стану лiсовоi дiлянки:

лоодипокий

огляду

0З чеDвня 2021 DoKy



I IовIломJIЕI It{я
про появу ознак погiршенпя санiтарпого стаяу лiсових насаджеfiь

П СЛАП <Камiнь-Кацирськагполiс>

(Двюномна Рсспублiка Крл!, облафь)

lr,h,iги.цвJrJlJlIсниlIlво _|loJlrrlgs!ц€_ )рочиlllе
KBapTa.l Лл4 видiл N9:& дiлянка М Плоца_fu| гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Чкlад ЩР!д:t8.Lчвiк 82 рокiв._бонiтеl _! середIlя висота 23 MeтpiB. серелнiй
-rla\,!elp J2 санtиrlсtрiв. п(|вн,lIа 0J
J тип лiсу Jф- рельсф рiвнинний, експозицiя , rрунт

пiдрiст пlдJlсок
Лiсопатологiчна характеристика насадження

л^_л_rл:_t..,_по_уjоi]*."п" насадженця (лiсова пожежа, буревiй, снiголам,
:y,],.{.11""r. вIдмирання la всихання лерев. захарашеi:iсr ь. об.Йння tuкiдникамихвоl/листя! наявнlсть г} ceнi. масовий лiг метеликiв. опалання хвоi7листя.вlдJIущенця кори на стовбурах та iншi ознаки. не xapatсIepнi для норма.lьного стану
дерев)

Ступiнь пошкодження, 1ражелЙ fu
,, ВИ.l РОЗполiлу попIкод)(ених дерев: _ч*,#л_лщhпппг_ (лФ,ивокпй.

Обсяг уtцкодхеноi
тому числi сухостiйноi
майстео лiсч

(посадФ

01 чеDвflя_ 2021_ року

]рв

IHrK

Склезь Р.П,
(lнlцiци frппirsпщс)

_Фурдик М.М.

дер9вини на l гсктФ (oKoMipHo) _l0_ куб. MeTpiB, у5 клб, MeToiB 2
L.,}.r'

-,лл_Рлl.rо"* 
iHlKeHepa вiлltiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державноIолlсогосподарського (лiсомисливськоrО) пiдприсмства або пр"д"iu"""по д"р*ч""оaоспецiалiзованого лiсозахисного

,i.",,;i;;;;;'-; 'i,'*^ "l"i"ii""'i,oJ":il:#.1,,';,t:",i""o""TЁ"x;,'-r:i,;":;
р"_1r:"]тчуlл_ огляду санiтарного стану лiсовоi дiлянки:

поIл.,]lсничого
(лЕнич!й (по!lчнпk ;;ййб

02 червня 2021 року

lпФfuа) (пшл с)

0З червня 2021 ооку



ПОВIДОМJIЕННЯ
про появу озllак погiршеппя санiтарвого стану лiсовцх насаджеl,|ь

lДп. о!на lrссп\бj]k! l(рл! обrасть)

ДП СЛАП 
^ 

Kart iнь-Каширськаr оолiс,,
_ , (нмчец.Фня масника лlсl., ппФ яною liсокорисг} вачд)JIiсницгво Полицiвське урочище _
квартал Nе ] видiл МfЦ дiлянка Nq

рiвнинний, експозицiя
, пlдрlст . пlдл]сок

01 черццд 2021_ року

пом.лiсничого

Лiсtrпа,tюлогiчttа харакl.ерисl.ика насаджсtlня

_ Вид поrпкilдlкенпя пасадr(ення (_пiсова lrожеrка. буревiй, свiго;lаv.
обл_едеrriння. вiлплиранпЯ та всихання дерев, захаращенiсть, об'йння шкiлника!lихвоi7листя. HtuBHicTb гусенi, rrtасовиЙ лiт vетеликiв, опчдч"п" хвоi7лис,гялвlдл!,цспня кори на стовбурах та jншi ознrки. не xapaKrcpHi для }lорNlаJlьпого сl.аIIv
_lcpeB)

t l)пlнь пош[iOJ)кенllя. )ра,,(еНня: i:.]1FI;e,: iii; :::,Fi:i|::ii ;i]i

., 13ИЛ РОЗполiлу попIкол)кених дер.u, _!#*д# *оот_ 
(поо]п охпii.

_л.,.,О_!::l _ушко-дженоl 
деревини на I leKIaPi {oкoМipнo) I0 _ куб, мсгрiв. }тому чисJI с}хосгiйноi_5 ку6. летрiь_ 7vщайстердLсч L-? Сцлезь P.I I.1посало- - -]п-шlllФ_- ifiй;;й*-ii;

Площа 10.6 гектарiв
ТаксаItiйна характеристика IIасадження

c'K,ajl 7qlфДЩ]flвiк l! poKiB.. бонiтет _] ссредIlя висота !1[ MeTpiB. середнiйлIаvет l4 сан lимеlрlв. llовноIаШ

_ тип лiсу В2 рель€ф , lpyнT

(liснич иil (помlснпк tr'iйrйб _Фурдик М.М,_
(lнlцiаrи та прiiзпщс)

_, Висновок iплсенсра вiлдiл1, (сек-тор) ) о\орони i захисry лiсу лержавноголlсогосподарського (,'riсомисливськоrо 1 пiлприсмiтва або лредсiавника державпогослецiатiзованого лiсозахисного пlдпри€мства щодо необхiдностi здiйсненпялiсозахисцих чи iнших заходiв 
. 
з 'полiпцецнi-?iнiiчр"rЪЁ"Ъ"у ni"i" .uр".I_"]тч"lлл огляду санiтарного стацу - лiсовоj дiлянки:

02 черзцд 2021 рбду

поrребус СРВ

0з червня 2021DoKy



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу озllак погiршенпя санiтарвого стапу лiсових Еасаджень

П СЛАП <Камiнь-КашиDська

(Аафномна Рсспублifi а Крим, о6]аФь)

Лiсництво полицiвське урочиIItе
квар гал Nч!! видiл N9 ] дi;rянка Np

Ск,rад
дiаме,lр

J тип

01 черццд 2021_ рбду

цQм.лiсничого
(лrcничий (ломiчяtх лtсяпчою)

02 чеDsня 2021 noKv

результатамй огJIяду санlтарного стану
срв

П;rоцаlЩ гектарiв

Таксацiйна характеристика насаджецня
lQСзв+Бп BiK Ъ poKiB. бонiтет 2 середня висота f[MeTpiB. середяiй
32 _сантиметрiв, ловнота Щf
лiсу В2 Dель€6

--, 
пiдрiст

рlвниннии, експозиlIlя
, пiдлiсок

ви.rрозлолiл5 пошко.,t)l(енихдереВ: ПО]8+gffi,1,"",r--

, груIIт

MeTpiB. у
Обсяг ушкодженоi деревини на l гекта9i (oкoмipнo) _l0_ куб.lolly чисJi сlхосriйноi _5 _к56.чеlрiв/,,1'-,!Ф."ч#, ,,{#r #J**]

_Фурдик М.М.

iнженера вiдлiлу (cel(гopy) охорони i захистl лiсу держа8ноtолlсогосподарськоl о (лiсомисливськоr о' лiдприсмства або предсiавника державногоспецiалiзованого лiсозахисного пlдпри€мства щодо необхiдностi здiЙснення
J,Iiсозахисних чи iнших заходiв 

, 
з полiпшення 

"u"irчр-ЫБ-' "ru"y лiсiв за
дlлянки:

зьмич B,If .

0з чеDвня 2021 Dокч



]lовIдомJIЕl {tlя
про появу озцак погiршення санiтарцого стану лiсових fiасаджень

(Дзтоно!на Рсспублrка Кпй!. обjасть)

тому
Обсяг ушкодженоТ
числi сухостiйяот

кузьмич В.В.
(iкiчiаrитАпрПвищс)

Ф\,Dдик М.М.
0нjчlши та прiззицс)

ДП СЛАП <Камiнь-Кашиоськагролiс>
(най!сн!зання зlасниkа лlсiв. постiйного лlсокористуsача)Лiсницгво Цо,lицiвське урочище

квартал Nч 32 видiл N9 7 дiлянка ЛЪ

Таксацiйна характеристика насадження
Сь,rад 10Сз+Бп BiK60 poKiB, бонiтет 2 сере.лня висота Ц
MeTpiB, серелнiй ,liaMeTp 28 _сантимецtiв, повнота Q!

J тип лiсу _gЗJ рель€ф рiвнинний, експозицiя
, Illдрlст пlдлlсок
ЛiсоIrато.,rогiчна характеристика Еасадження

Вид пошкод)кенля пасадження (:ticoBa пожеrка. буревiй. снiголаrt.
об,r_едепiння. вiдrrираннЯ та всихання дерсв. захараценiсть. об'йння lцкiднцками
хво17,Tистя, цаявнiсть гl,сенi, r"rасовий лiт rriетеликiв, опадання хвоi/листя.
вlдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки. не харакгернi для нормаtьного стан),
дерев)

( lупlнь пошкод)кення. rраження: 
|":+l9liei:--n=:Ejir:Trз;?r_

" вид розIlодiлу пошкоj]жсни\ J.P.", ------- 'оJ*##f*rrФ,,,*-., 
(пооtrlнокПй.

5_ куб. м

( /<>

лUлl"r1l"_"I 
iнженера вiддiлу (ceKropy) охорони i захисry лiсу дерrкавного

]:.л::::рaт:,т9.о (лiiомис.rивiькотоl ni,npu.'ni."u чб";;;";Ъ";;i" ;;;;;;;;;;спецiалiзованого лiсозахисного пiлприсмiтва ;;r; ;;;a-i;;;;;i 1?riiЁ,]i"",iлiсозахисних чи iнших заходiв 
. 
з полiпшtення санirарноiБ'- стану лi"iu за

рез),лыатаNlи огJяд} санiтарного craHy лlсовоl лi"rянки:

майстеD лlсч
(лосща)

0З червця_ 2021 року

цQщ.лiсничого
(llсничий (ломПlяик л jсничого)

04 чеовня 2021 року

Площа 5,З гектарiв

, грунт

деревини api (oKoMipHo) _l0_ куб. MeTpiB, у

04 червня 2021 Dокч



Таксацiйна характсристика насаджецня
Сrtлад 9сзlВлЧ BiK брокiв. бонirет ! сере,rлrя висота ||lreTpiB, серелнiй лiаметр
28 _сантиметрiв. повнота Ш
- тип лiсу В]- рельсф

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу о]вак погiршення савiтарного стану лiсових насаджень

волинська

lдвфномна Рссп\блjка Крtrv, область)

ДП СЛАП ,, Кауiнь-Каширськаl ро. ric"
(нlймехуванвя вл.сника лiсiв, постiпноrо лiсокорисryвача)

Лiсництво Полицiвське }рочище
квартап Л!![ видiл Nч .!f дiлянка Лр Плоца 2.З геюарiв

рlвниннииj експозицlя , rрунт
пlдрlст , пiдлiсок

" 
( пmпияоке.tiiбФ-ередн-.;ФТТФ

вил розполiлу лошкоджених дерев: поодинокий (поодиноклй.
' 

- 

lр) шйГJ}'oтп нн итт-

майстео дig_у. /kZ,..-- Кчзьмич В.В.'/z

01 чеDвця 2021 noK!

Лiсопатологiчна характеристика насадженttя
Вид пошкодження насадженця (лiсова пЬжежа, буревiй, снiголам,

обледенiння, вiдмирання та всиханця дерев, захаращенiсть, об'йння шкiдниками
хвоi7листя, наявнiсть ryceHi, масовиЙ лiт Йетеликiв, опадання хвоi'/листя.
вiдлущення кори на стовбурах та iвшi ознаки, tre xaparгepнi для цормаJIьного стану
дерев)

@
. Висновок iнженера вi,rлiлу (секгору) охорони i захисry лiсу державного

лlсоI осподарськоl о (лlсоvисливськоfо) п iдпри, vcr ва або предс l авника державного
спецiапiзованого лiсозахисного лiлприсмства щодо ньобхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнrцих заходiв 

. 
з полiпшення санiтарного стану лiсiв за

результаIамИ оглядУ санiтарногО станУ лiсовоi дiлянки:

пом.лlсцичого
(лiсничий (помNяих лТ;;щФ

02 чеDsня 2021 покч

€ сРВ

озл

_Фурлик М.М,_
( lнlцlfuи та прuвiшс)

0з чеDвня 2021 oitKv



ПОВIДОМЛЕIlНЯ
про появу ознак погiршецня сацiтарпого стану лiсових насад)кень

П СЛАП <Камiнь-каширська

(двтономна Рсспубiiка Крпм. оСrасть)

(lаймснузання власняkа JiciB, лостiйнопr JiсокоrиgD-вача)Лiсництво ЦQддцiвське урочище
KBapTa,r ЛЪý] видiл Л! ]! дiлянка М

Таксацiйна характеристика насадження

Плоца.,]Q,L гектарiв

амец)iв, середнiй дiаметр \2Сrсчад ]lQrBiK 2 poKiB, бонiтет 2 середня висота
сантиметрiв, повнота Ш
- тип лiсу EZ- рель€ф

пlдрlст
рiвнинIlий, експозицiя

, пiдтiсок ---, 
IpyHT

Лiсопатологiчна характеристика насаджеЕня

_ Вид пошкоджецня насадження (лiсова пЬжеrка, буревiй, снiголам-
облеленiнпя, вiдмирання та всихання дерев, захараценiсть, об'Йнrrя цкiдниками
хво'r'/листя, наявнiсть ryceнi, масовий лiт Йетеликiв, опйанrrя хвоi7листя.
вlдrlущення кори па стовбурах та iнrцi ознаки. не xapakTepHi для цормаJтьного стану
деDев)

L t}пIнь лошколження. )раження: слабке@
Вил розпо.лiлу цошкоджених дере": _!_gffi##оо'__ (n&rJx!oШli,

Обсяг ушкодженоТ деревини на гекrарi (oKoMipHo) _10_ куб. MeTpiB, утому чис,ri сухостiйноi 5 куб. м
!lаистер лlсу

(поса!а)

0]. червця 2021 року

цом.лiсничого
(лrcничпй (помiчннk лПяичою)

02_червФц 2021 року

Рлl"лrtо"_11 
iнж9lера вiддiлу (сектору) охорони iзахисry лiсу державного

::1::::l_"{1ч:aу.о 
(лiiомисливiькотоl пiдприсмiтва 

"б" 
;;;д;;;;i";;;;;;;;

спецiалiзованого лiсозахисного 
_ пiдrrрисмiтва ,u"o" ;;;Б;й;;;;i .;t,й;;;,;лiсозахисниХ чи iнrциХ заходiв 

. 
З полiпшення саri;;Ъ;о;;-- ;аrу лiсiв за

результатами огляду санiтарного cтaHv лlсовоl дlлянки:

,,17-,
(}е--,

(пi,tпис)

Кузьмич В.В.
(jнiцifuх то пflrвищс)

_Фурдик М.М.
( lнlцlаlи m прПзищс)



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршенrrя санiтарного стапу лiсових пасаджень

(ДвrоноYна Рсспчбл]ка Кпл! область)

ДП СЛАП <Камiнь-Каширськагролiс>
(найм€lування власн!ка лiсiв, постiяяоФ лiсокорисryвача)

лiсництво полипiвське урочипlе
квартал Nolf видiл Nо ]] дiляttка Np

рiвнинний, експозицiя

Площа]Цq_ гектарiв

таксаuiйна харакгеристика насадження
Сю,rад lQQlBiK ф poкiB, бонiтет 1середня висота ]]MeTpiB. середнiй дiаметр 32
сантиметрiв, повнота Ш
_ тип лiсу g?- рельсф J rрунт

Лiсопатологiчна характеристика насад)t(ення
Вид поIцкодження насад)кенl{я (лiсова пожеж4 буревiй, снiголам.

обледенiнЕя, вiдмирання та всиханЕя дерев. захараценiсть,- об''r'!Ъння шкiдникалtи
хвоi,/листя, наявнiсть гусенi, пrасовий ,,riT мете,lикiв, опадання хвоihlrстя.
вlд,]уценнЯ кори на стовбурах,га iлtшi ознаки, не xapaKTepHi д,rя нормаJ,IыIого стану
дереR) 

--- 
=--

Стулiнь пошко_tження. 1ра@
llU,,Jl1,|Fc, c,trUкe,.cpeJн/, l п l6_e'

Вид розподiлу поцкоджених деDев: лоодинокий (пооtrлнокПj],, 

- 

т)шй7, црlиннитГ

} пlдрlст п lдл lcoK

деревини гекг9рi (oKoMipHo) _10_ куб, Me'IpiB, уОбсяг ушкоджецаj
тому числi сухостiйноТ 5_ куб.
маистеD лtсч

(пос@а]

01 чеовня 2021_ року

пом.лiсничого
(лrcни!ил (ломiчних лiспичою)

02 чеDвня 2021 року
(пiiпrc)

кузьмич В,В.
(lнiцiмift прirьtrцсl

Фурдик М.М.
tiнrцlмита ппrrвищir-

. ВисновоК iнженера вiллiлУ {ceKIopy) охорони i захист5 лiс1 лсржавноl о
лlсогосподарського lлlсоvисливськоrо) пiдпри.vсlва або предсrавника державноlо
спецiачiзованого лiсозахисного пiдприсмiтва щодо н;обхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з -полiпшецня 

санiтарногJ cTarry лiсiв за
результа-tамИ оглядУ санiтарногО станУ лiсовоi дiлянки:

ца1

03 червня 2021 року



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного cTally лiсовпх насаджень

{l СЛАП <Камiнь-Кашцоська

(Дзтономна Рсспубiiка Крим. оfu асть)

(наймснузанн, влrcвиха iicb, посПйноm iiсокорисryваса)
Лiсництво полицiвське
квартzur ЛЪ_ý видiл Nчý

ебYс

спер О

стану лiсовоТ дiлянки:

урочище
I IJощаЕq_ гекгарiв

, пlдрlст
рlвниIIпии. ексIIозиц|я

. triдлiсок

02 чеDвня 2021 покч

результатами огляду санlтарного

Лiсопато;rогiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожеж4 буревiй, снiголам,

обл_еденiння. вiдмирання та tsсихання дерев. захаращсriiсть, об'йння шкiдниками
хвоi7листя, наявlliсть гусенi. масовий ,riT йетеликiв. опадання хво.Йистя.
вl]'LlУценлlЯ кори tta сговбурах та iншi озttаки_ lle xapaKTepHi ,,lJя нормаjlьного стану
/]ерев) 

-

С г1 пiнь поtttко:лtеIIня. }@
li]оl,fllрлБс, ( rаоче. (lI с lf,. (h,,ьнс)

.,Видрозподiлупошкодженихдерев,___*!щ##ьоог_(Пф]ННОКПП.

Обсяг ушкодженОi деревини на 1 гекгарiJокомiрно) _I0_ куб. MeTpiB,
гоv5 чис.tiсухосriйноi_5 кlб, меrрjgц /
майстер лiсу "{2.. *- 1Qедiк Р.В.(посФа) (пцпис) r]iiiiБ"i.p,,шr
01 чеDвн, 2021 noKv

/,?\
пом.лiсцичQIQ а;q Фурдик М.М.

дiлянка Ng

Таксацiйна характеристика насадженпя
Сrсrад l0Сзв BiK ý] poKiB. бонiтет l середня висота _l! MerpiB, середнiй
дiаметр24 са}rтиусгрiв. повнота Щ!

- тигl лiсу В2 рельсф IpyllT

. Висновок iнженера вiддiлу (секгору) охорони i захисry лiсу державного
лlсоюсподарського (лIсомисливськоIо) лiдпри€мства або представцика дсржавного
сrrецiапiзованого лiсозахисного пiдприсмiтва Щодо наобхiдностi здiйснецня
лiсозахисних чи iнших заходiв 

. 
з -полiпшення 

санiтарного стану лiсiв за

0З червня 2021рокч



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршенtlя савiтарного стану лiсових пасаджень

I]о;tиtrська

ll СЛАП <Камiнь-Кашиоська

(Дзтономяа Рсспу6]iка Крпм, оfi асть)

{найNснrванш власника лiсiв, лоФiпного лiсокорtстувочо)
Лiсництво по.trиtliвське
квартап М_!.ý

} рочиlце
ви.ri.rr NчQ дiлянка Ng Площаý"L гек,гарiв

Me'IpiB, середнiй

Таксацiйна характсристика tIасаджсtlня
Сrсtад 7Сзв3БП BiK ýj poKiB, бонiтет _! середня висота _!]
дiапrетр24 сантиметрiв, повнота Щ!

- тrtп "licy в2 рельсф рiвнинttий. експозицiя , rрунт
пlдрlст , пiд"!iсок

Лiсопаrо.tогiчна xapaKl сристика насад)кення
Вид пошкодження насадження (лiсова пожеха, буревiй, снiголам,

обледенiння, вiдмирання та всихання дерев, захарацёнiсть, об'йння шкiдниками
хвоi7,'Iистя, наявнiсть гусенi. масовий лiт метеликiв, опадання хвоii/листя.
вiдлl'щеttня кори на стовбу-рах та jншi озltаки. lte xapakTepHi для нормlцыlого стану
дерев) 

-

Сrупi""по.u*од@
{ поо r иноке,Тri!ký-FЕ]Тi:ТТ];ft Т-

., Вид розподi,,lу пошкодженцх дерев: доодинокий (пооrлноклй.

т}ппвип, r) р l и"нййI

Обсяг ушкодженоi деревини на l гектарi (oKoMipfio) l0_ куб, MeTpiB, у

(посада) (пlдпиФ 1"lчlми,а "р,ш.r01 чеDвня 2021 noKv
,-;,, / -Z /,/пом,лiсвичого ( r- Фурдик М,М.

(lrснпчпl! (поvлIн кllснl[k о] (пltrпис) 
- 

il;iцlмиmпгlшпщi)
02 червня 2021 noKr

, ВисновоК iнженера вiлдiлу (секrору) охорони i захисту лiсу державного
лI col осподарськоГо (лiсомисливськОIо) пiдпри€мства або представника державного
спецiалiзованогО лiсозахисногО пiдприсмiтва щодо наобхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв 

. 
з -полiпшення 

санiтарного стану лiсiв за
результатами оглядУ санiтарцого стапу лiсовоi дiлянки:поюебус СРВ

0з чеовня 2021 noKv



Склад
дiаметр

l тиц

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршенflя санiтарного стану лiсовлх васаджень

волинська

(Дотоночна Рссоублrка Kpiv. область)

ДП СЛАП,,Каviнь-КаширськаФоriс"
(яаlr!сi\ зання вrас!iка JlciB, лосrlйного liсоколисi}вача)

Лiсництво полицiвське урочипlе
KBapTa.r М51 видi.л Лл] дiлянка N9 Площа 7.0 гектарiв

Таксацiйна характеристика насалжецня

9СзlВ.цч BiK ý]poKiB. бонiтет 1А середня висота zaМeTpiB, середнiй
32 _сантиметрiв, повнота Ш
лiсу !]- рельеф рiвниltний, експозицiя rрунт

пiдрiст ,lllдпlсок

I1ом,л]сничого

Лiсопато,,lогiчна характсристика Еасадження
Вид rrошкодження насадження (лiсова пожеха, буревiй, снiголам.

обледенiння, вiдмираннЯ та всиханнЯ дерев, захараценiсть, об'йння шкiдниками
хвсri/листя. наявнiсть гусенi, масовий лiт йеrеликiв, опадання хвоi7листя.
вiдлущения кори на стовбчрах та iншi ознаки. tre харакгернi дrя нормtчtыrоl.о стану
дерев) . 

---
Ct,,tlino пошпо:же@

r on] rHoI (fi тгf р-(j;тЕттЕг-
Вил розполiлу поluкоджених деDев: поодинокий (лоодянокий.

' -- фПФiП+БiиЯЯттl-
Обсяг ушкодr(еЕоТ деревини на l гектаР (оKoMipHo) _lU куб. MeTpiB, уrочу числiсухосliйl|оi_5_ к5б, verpig ,r'

майстео дi9у l|}-'y'-' СидоDчук В.М.(посФа) (пiдпиФ -=i;й;;-т 
р,.""щ",

0]. чеовня 2021 покч

(jlсничий (помП]ник пiсплчого)

02 черццL2021 року

_Фурлик М.М.
(iнiцiмит! прЬвищс)

. ВисновоК iнженера вiллiл5 (сеlсгор) ) охорони i захисту лiс1 _rержавного
Jlco| оспоjlарськоl о (лlсомисливськоIо) пiдприt мс t ва або предсrавника державноtо
спецiа"тiзованого лiсозахисного пiлприсмiтва щоло нёобхiдностi здiйснення
лi(о]ахисних чи iнших заходiв з полiпшення caHilapHot о стан1 лiсiв за
ре]ульlаlачи оlляJ} caнitapнolo стан) лiсовоi дiлянки:

0з чеовня -2021 noKv



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу о]Еак погiршеllfiя саltiтарного стану лiсових Еасад?кень

KBapTa,,I Mll видiл Л9Ц дiлянка Лъ Плоца.}!_ гекrарiв

волцнська

(ABToHoMia РсспrбJiка Кри!. обJасть)

Сtстад
дiаметр

J тип

Таксацiйна характеристика насадr(ення
lQQз+Влч+Яле 

"1к 
ýýpoKiB, бонiтет 2 середня висота 1&MeцliB, середнiй

24 _сантиметрiв, повнота Щ/
лiсу Q]- рельсф рlвниннии. експозицtя

пi.rpicT пlд"!Iсок

01 чеDвня_ 2021 року

цом.лlсЕичого

Лiсопатологiчна характеристика насадження

_ Вид пошкодженlUl насадженця (лiсова -пожежа, буревiй, снiголалt.облеленiння, вiдмираннЯ та всиханtlя дерев. захараценiсть,' об'йнrrя цкiдникамихво'йистя, наявнiстЬ гусенi, масовий лiт ЙeTe,,r"KiB" onuiu"r" хвоi7листя.
ВIлгlушення кори на сIовб5рах Ia illmi о]наки. не xapaкtepнi для норм;цьного стан)леDевl

Сl1 пiнь пошко:ження. iЙженняl --iл.абке. @
вил розполiлу пошкоджених деревj 

-_ч#Ff;#**оог- 

(пф'lияокхй.

rрунт

дlлянки:

(]iсн!\иi] (ло!] чяик ilc;ii;Б _Фурдик М.М._
(lнlцlмита прirвищс)

здiйснення

02 чеDвня 2021 року
Висновок iнжелера вi,rлiлу (сектору) охорони iзахисry лi

спецiацiзованого лiсозахисного пi
ика дсржавного!rIgцlа.]rljuваноlо лlсозахисного пlдпри€мства цодо необхiдностi

лiсозахисних чи iншцх заходiв 
. 
з 'полiпшення- ?""ir"рЙi" *"станy лlсlв за

резу,,Iьтатами огляду
потребчс срв

стану лiсовоiсанlтарного

П СЛАП <Камiнь-кашиDська

0з чеDвпя 2021 DокY



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу озвак погiрrцеrrня саIliтарвого ставу лiсових пасаджень

ДП СЛАП <Камiнь-Кацrирськаmолiс>
(!аi]мсиуваннi власвиха iicii. посПйноrо iiсо*орист}i!ча)Лiсницrво Цqпицiвське урочище

квартал ЛЪР видiл Ne }[ дiлянка М Площа-];L гектарiв

Таксацiйна характеристика насадженЕя

Скпад l0Сз+Бп +Яле BiK80 poKiB, бонiтет з середня висота 19

_MeTpiB. серелнiй лiаrtетр 32 сангимецtiв. пtrвноrа Ш!

- тип лiсу ВЗ рельсф

волицська

(дзтономна Рсспублiка Крпч. обIасть)

рlвниIIнии. скспозицlя
. пiдлiсок

, rрунт
пiлрiст

Лiсопатоло[iчна характеристика насадження
Вид пошкоджепI{я насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам,

об,rеленiння, вiдrrираrпtЯ та всиханнЯ дерев. захаращенiсть, об'йння rцкiдниками
хвоi7,lисlя. паявнiс,lь г),сснi. \1асовий лit. метеликiв, опалання хвоi7листя.
вlдлуцеllня кори lla стовбурах.t'а iншi ознаки. не xapaKTepHi для норма.Jlьпого cTaIl),
дерев) _

Сllпiнь пошкодженн@
1llUilJиноке, с aore, (ере, н., си lbHe'

, Вил розполiлу пашкоджених дерев; лоодинокий (ЛОО!ПНОК Й.
' ---- ггфi:l}пfi:ППii-

/'-"'\
пом.лigничоl о VU _ Фурлик М,М,_

. ВисновоК iнжefiepa вiддiлу (сеюору) охорони i захисту лiсу державноlо
л!согосподарськоtо (лiсомисливськоIо) пiдприсмства або представника державного
спецiапiзовацого лiсозахисного пiдприсмiтва щодо н;обхiдпостi здiйснення
лiсозахисних чи iнrцих заходiв 

. 
з полiпшення санiтарного стану лiсiв за

0з чеDаня 2021 noKv

результатал,lи
срв

огляду саяiтарного стану дIлянки:

еро

04 чеDвня 2021 noKv



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення савiтарного ставу лiсовшх пасадя{епь

волинська

(Дьтоiомlа Рссп}6Jiка Кпим. об]аФь)

l rрунт

Лiсопатологiчна характеристика насадження
ВиJ поLпко,]ження I]асаr:Iженпя (,,ticoBa поlкежа. буревiй, снiго.jlам.

обледенiння. вiдлtирання та Rсихання лерев. захарацснiсть. об'йння шкiдниками
хво't7листя. наявнiсть гl,сенi. масовий,liT меtсltикiв. оIlадання хво'l'/листя.
вiд,Tущснrtя кори на стовбурах га iHuri ознаки, не xapaKTepHi для пормаJIьпого станY
дерсв) _

t' I 1 пiнь пошкодження.rраження:'
', 

оо |/нп.е-amсiё, aiЕФiт Ет-

0З чеDвня ДЛ року

цQIл.лiсничого
(лiсничий (помiчник лiспичого]

04 чеDвня 2021 ooKv

результатами
поmеб

_Фурдик М.М.
(iнiцiш п m прilвицс)

лlсовоl дIлянки;

ДП СЛАП .. Каviнь-Каluиоськаt ролiс"
(наliчсн!вання ч]асяикаllсlз. постlhяофllсокорпсDвала)

Лiсництво По,,rицiвське
квартап ЛЪ.]] видiл Лs29 дiлянка Nе

Обсяг ушкодlкеноi деревини на l гекгарi {aKoMipнo) _l0 куб. McTpiB.
roM1 ч ис;li 

.с1 
хостiйноТ _5 ч6, меУрr/

маисIеD л|сч кчзьмич в.в,(посl!а) {.пlдпщl irнrцrмirтд прiзвицсt

. Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогос[одарського (лiсомисливського) пiлприсмства або прелсiавника лсржавного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо наобхiдностi здiйснення
.,liсозахисних чи iнших заходiв з по_,liпUUення санitарного c,laнy лiсiв за

огляду санiтарного с,ган),

'Гаксацiйна характеристика насадження

Склад 9СзlБп BiK70 poкiB. бонiтет2 середня висота 18 MeTpiB,
28 _сантиметрiв, IIовнота qZ

_ тип лiсу _]ВЗJ рель€ф рiвнинний, ексцозицiя
, пiдлiсок. пlдрlст

Вид розподi-,lу пошкодr(еЕих дерев:

Площа-!Ш гектарiв

середнiй дiаметр

Ilоо;lиIIокий

04 чеDвня 2021 ooKv



гlовlдомJlЕнIUI
IIpo tIоrlвY о]Ilлк llогiрluеllпя сltпiI{рllого cIaHy JIiсових llасаджеllь

I]o;t иl t

(Авю очла Pccn)6JiKn Крим, обjась)

Дll ( .'IAII ,,I{.rrI il tt-Каlлирськаtро.r ic,,

Jli.,,n,,,, uo I]u"u,,io.,,nf,''n"'"'"'* ""*йfi#" ",о]iсокор 
сlуOача)

riBap,t,at Л! ] видiл М]1! lin""nu Лп -- Пйщчý ..*upi"
Таксацiйна характеристика насад)кення

('K.tlr L -( з.lЬП tliK :0 рокiR. боllilсг _L сере.lня висоrlr П MerpiB,
, ll:l\.\ l |l ]-1 \,illl l ll\lc l гIll_ пtlBttotir Q$ -
_ ,t,t.ttt :tic1 I]2 ре:lьсф рiвнинний.. скспозицiя

серсднiй

гр),IIт

. IJr'.L ttоrttкоJпiсппл llасаджеtlня (-]icoвa пожеiка. буревiй. снiголалt.ot)J.(',lclIllillя. Bi.'1ltlt1,1atlttл га I]сихаtIIllt ,tepeB. захарапlеtliсru. nб.]ir!i*" tпKi.lHiiKaM}lxlltli.Itlc,tя. lIaяBIliclb IlceHi. rtасtrвиЙ -.,i. ,i"r.-,rri*iu. ;;;;;"" хвоi7,]истя,Bl.(,I\ l,|lcllllя titlptt tta с.tсlвбl рах 
,t а ittrrri ознаки. не чаракrсрнi ,r" ,rорr-""оaо arо"r,lc|)cIl )

(,lr ttil tt, ttоttlкГtiк-с,tл;. )Й.дББ;:сrабке

..-.. -_. ._-, пiдрiс]
- --l 

пlдлlсок

лiсопаr,ологiчна харакгеристика насадження

Bt,t;t pirrtlo,ti-t} llolllкoJ)Keн llx Jepell: поодIlнокий (пoo,rл!o(liij,
lp\ll,ilji, N\p]iiйii

пtltосбус СРВ

|"n,",,"| O1-I 7- Доur,"п С.П,
Il o!1.1l] (l ]tr,llc)

OS lrrоrtго ZOZioony 
(]нпOiцита прilsице)



l l()l}1,1{()YJIllI II l}l
lll)() Il(,1Il]\ olllitli Ilot.i|)ltI0Illlrl сrlti,t.!рltого claIl) "licoBl!x IlacIljlricIlb

П сJlдГI (камiIlь-кашиDqькагролiс)

IАвlовочна Рсслубл]ка Крйv, обliсть)

ttцtlлоtitоlня в: lcirlгa лlй лооrппопl
.]Iicl ttl l L гво полиttiвське
](Bapla]I Л!r ý

Таксацiйяа характеристика насадження
( K,1.1 l l0( ] Ьл l]ili l) гоliiв. ooliiIel _l ссре_]ня висоlа .Z2 ve.tpiв. сследнiй|'il\lcl |\ {rl (..Il I ll\tcIl,il|, Il,,IjIl,,Ii| 0,-
J гllll ,lic) IJ2 pe.rbt (l

С' ц ttitlb l totIttitl. Litte r rйi ражБrrя:

),роч]]ще
Rидiл N! 50 .li-TrIIIKa л9 П.г]ощu З.2 геюаоiв

.llij{pic1
рiвниltний, екслозицiя rрунт

tliдлiсок
J I iсопато,,tогi.tна характеристика насадження

ДеРев: поэддлоццj:i*.__й) (поодияоOй.

,,}l,il, ''"uY"nnllipHo) I0_ куб. MeTpiB, 1,

_ []Ll,1 llom],ioJilicllrllt насад)I(енllrl (licoBa гrолtелtа, буревiri, спirолалt"об, l''!'. (с l I i l1l lя. ttiдrtttllattttя га I]сихаIlIIя .LepeB. захараulенiсть. об'i)анttя шкiдникаN,ll]хвrlТ,tttсlя. ltаявItiсгt, t-lcelti. ltасilвиti .;, ni"r.,iiini", 
' ;;й;;;", хвоi7листя.llljl.il\tllclllL ttoplt tta сtовбtрах ta iIlшi ajHi]KIl. tle хараыlерttiJ.lя норN.Iа,]ьного стан\,l\,l\(Jl )

о [}l t.1 розttо;li;tr ] Io IIt lio.1)icU их

()бсяt vtuKo,littctItli ;lсрсвинrl
i'o\IuII lc.l l c\\()cI]ii]l()l' 5 к\б,
\lilllUlcLl llc\

202 t_ року

сIgIезь P.lI.
1ll ц]iltr li lplllrUle)

-Фурдик 
М.М.

Llilц,fu |ll п лр|,sIrц;;-

03 lrюrого

_., l]llcIloBoK ilutiettcl.ttt Bi,t,ti.t1 (cL,iiloP)) o\opolttt i за.r.исr1 ,ricy .лер;ttавногоjIIсоll)сllо,'lil|)сьt{()го(:liсо\tис,llI8ськоIt,)пi:пгttсrti'tвiru;uпрaд.i"uпu,,,,дер}кавного
cItctLia,tiзoBitttottl -IicolilxlIcIl0l о Ill:lllpиcIlcl.Ba цtоло ltсобхiлносli здiйсненнrl,tico,:rtrt,tIIt'.t,t .tttttttr li\o,tiB J 'поl,iпш..rrr," -ii, 

riiu-pй'6"".,u,,1 n,.io ,.рс}\,lыаlц\ll, оl]Iя,,l) саtliтарного c.laIIy лiсовоi дiлянки:lIоl,Dсб\ ( Cl)ll

Щщ!ц!р_(]!I 
-__,. 

67 ,__ДqвдцкС,П
tl5 .rкrгоr о 202 t pLlKr 

(iH цl trr вппljвlllе)

lIо\l,,Ilснr,чого
1.1 сл-,лll 1ц"r чшrк JrcллiБб
0.1 ;lto,lого 202l року

дд!'ц9



l I()B l/IK)MJII]H tIJl
ll|)o Il()яl}\ o}ll1lIi lll]I iplllctllIя cilllilnplloгo сгцн}' JticoBцx liлсаджепь

(дв]о]lо!ца I'.сп)бrikа КриN, об]псrь)

JП ( ЛАll .,I{fl\Iiнь-КJlциDськаl Dолiс,,
(]llir!cl}!alпu Bndol Ka]icill. !оФ]йlюгоl]сокорпстуDача)

J liсttи tt tB,r IlU_lи|liвсl,ке )рочише
t<lrapl r1,I Л"! 8 uи,till Nllý дi,rянка Лs

. lri;tpic-t . пiллiсок

том1, чис,-ti сухостiЙно'i 5_
\lllllc l сп llL:\

J l ictlr ta t с1.1огi чна харitктеристика насад)l(епIlя

Bttjl tlошко,llltення lIасадr(енIIя (лiсова поittе;лtа, буревiй, слiголам.
облс,леllillнr. вiлrlt.tранrtя та l]сихаIIня лерев. захаращенiсть. об'Йltня шкiдникаvи
хвil]',,tttсt,я. наявlliсl'l, l,\ceпi. },ас(lвий :tiT yetc.rltKiB. олlдання хвоi7листя.
ljl:l]l\tllcl||lя l{opll lla сlовб\,рах га ittшiознаки, не xapaKrepHi для норItа-qьного стан)
.:(epclj)

('l\llilll,пolllK,J,I;Iiett,,u.rpalKcl,nя; - с.rабке
{lю., lbob J, .]]iia. iiE-пi;iт

П,rоща-.!-]_ гектарiв
I аксаIliйl Ia характеристиIiа насад)кення

('n.|,l I q('JlbL llil{ -U p,,liitl. uottitet _J сере:ня висо,t:r _lg vctniB. сере_1Iliй
Iiil\lc | г ]-l c,ttt l ttrtc, pilr. llL,lllI,, l ! ц]

- Ttrtr лiс1, t]2 ре,льсф рiвнинний, експозицiя IpyHT

о Ви;t розполi,,rу поulкоджених дерев:

Обсяг ушкодяtеtlоi деревини на l гсктарi (окоviрно) l0_ куб. rteTpiB. r

0j.troroto Дл року

'l'ихонюк о.Я.
(r ]цiшпlrп првеlщф

_Фурлик М.М,_
(Lн]цi лта llрвеlщО

. Вис]IовоК iltжetrepa вiллi.rу (сектору) охороIIи i захисту лiсу державного
лiсогосподарськоI,о (,riсопtисливськtто) пiлприемiтва або предсiавнипч л"ржавного
сllецlа]llзоваIlого лiсозахисного пiдttрисмства щодо необхiдностi здiйснення
.,liсозахиснIIх чtt iltших заходiв 

. 
з полiпшення санiтарного стану лiсiв за

результатаl|И оглядУ санlтарногО станУ лiсовоi дiлянки:

пo]ll.]l lcl] ичого
(,LiсппчлЛ (по!Пr ик ]lсllr,оlо)
04 лютого 202l року

IнlieHcp ОЗJl ? Довжик С.П.

ll()I реб\ ( L'PI]

05 лIо,l,оI0 202l року

поо]lинокии



повlдомJiЕннrt
Ilpo IlоrrRу o]ltat( IIоr.iрlчеtllIя саtliтдрlrого стану лiсових tIасадже ь

l]o,tлttcbKa

\ jl.]k]\,,t i)(!I \a ] ](J KD, \. o(i l.,rl

ttBap,ra,,t л,л !$ видill N9Т ;iп";;;Nr]-ЙЙоЕ;*ruрiч
'f аксацiйна характеристика насад)кення

( N,l.. l h( lJbll Bil, (,5 |\,KjIl. u()lliIeI lA ..,,n-,.,-
(lJ\l(JI\ a8;:tttttrrl.,tpii,. 

rr,,rlrr,,r;r й -Ц 
ссрс,lня висоlа -Щ velpiB. серелнiй

_ ,Iил ,,iic), В2 , 
, рельсф

__ .lllдрlст
рiвнинний, скслозицiя

IllдJIlсок
грунl

,]Ijcrltral о,,l огiчна хара liтеристика tlасаджеIIня
l}rr.t Il()IIIii().rrк0|Illlr llaca]IrliL,lIIlя (,llcoBa llo7l(c)Ka. б),рсвjй. снiго"qаN!.n, |!, с,Il,|||| tri 1l1111,;111,1, ljl l,\,lt\:lltIlll ,"p.u, ,arap,,,,,.,,ia,".."Oii!,,i," шкl,(никач]I

)ii]iri]ii,'i;, Jjjili::li,,,ll,;:i:: ,11:l::],]]:,:.. :,.. .;";,-.;;;"i; 
, 
;;;:i:;ii,,, хвоi7,1исlя.

_--.. _-,.],,,,,, .,l, \lclc,ll'lillJл o1ta.lalilul \воi7,1lIсlя.
ii;ll,i" ' l,tlPll li,L cl(1]lt-;\l.,r\ t;r iltшti ollialttt. n"'up",,i.piii iu,-i,,,1r.,u,,uno,.,r..rnn,

C,r 1 rriIrb пошiолкеrrпя jрйнllл

о l}и:r розtIо;tiлу поц]код)кених дс 
(поолПяоке' фтre-ФйптБпц-ы.....-

Р'"' п99fl,т#?ýтгТ,,о,,о (""",",,"*n

(),]c,,t r щк,,,t:t;сtt,,, ,.n"un,,,,.,11,_,l. lcKllpi }ftlvinHo) l0_ кrб, rterpiB. r

_,]]);i.,i1.;,'^,"" ", 
; кl6,лчу-.J " : ",

03 llro,r or о 202 I_ року tlнlцБiпiБйеl

0-1 .ttototo202l 1ltlrtY i,;i,",*.лр""ицЭ-

, I]tIcttLltlott itut;cttcpa tli.L.ti.tr (ccNl0l]\ ) oxopoIItt i ,]a\tlcT}, 
.]ltc\, ,цсрriаRIIоГо

,,:i,i:ii,i]lilii;X]]iiilil'"] lJi;:iIi,i:;iJ,T"::].,l,,j-i,,p,.,,il,"u'ndu ii,'Jj.'.|i'"",1u,,., o.on uu"u.u
,1lcolll\llclIlI\ ,ttt ittttrttx захtl.,1 

IlLlIlPttcltc'Bil tцо']о пеобхiдностi .'iir'ia"a,i"ii
pcj\,lblalaI1ll ()l.,lя..{\ 

",11,,-i,_,'J_o_lln'u'"u" 

Саttiгарllого crarty лiсiв за
rlоlдбl r CI,B ' !'lПllaрIl()l'() СГаlI)' ,licoBoi дi,rянк;:

l I СЛдП <J{амiнь-Кашипськагtэо.,liс)

овяtик С
(] ц]t]! апD,sйБ05 -,Ilo,I ого 202] оокч



гIовlдомлЕнFUl
llpo llоявY o}llaK lloIipluclIllrl cirIliTirpIloto cta]ty лiсових насаджень

l]о.lllljсыiа

(лвlоlпrна l'ccr )блi(а Крим, оfuцсгь)

Дl l ( ЛАП ,,Кзrtiнь-Кrширськаtро.riс,,
(лаii\lеlLrва!пя влас пlкалiс]0. постiПtrогоliсоkорUсryDача)

J Iicttt.tl Lгвtl llo,ItrI(iBcbttc Yрочище
KBapTa,,r Nl ]! ви.riл Nч [| дiлянка Nq П"lоща 2.1 гектарiв

I'aKcaIliiilIa харак герис гика нalсitлження

CK,,la.,t !Сзlljп BiK Ф poкiB. бопiгет _! ссредrtя висота _Ш MeTpiB, серелнiй
liarle,tp 26 саtlтиrlетрiв. tloBtIoтa [$

- тип ;licy _BJ_, рельсф рiвнинний, експозицiя Ip),Hl
пlдлlсок

, IicLlrtit l о,'rогi,tttit \ap1llil ерисl tll(a l]ilса,,LiliсIlIIя

l]ll.t ll!)lllli!)_Lricllli,l llltcit_LiliclIll'l (,ticoBa tto;tic;Ka. бlрсвiii. cHit,o:talt.
oб,rc,Lcttirttrl. Bi.,1rltlpitttttя l1] всll\llltIIя;lерсв. заха1,1аl ttel ticTb. об'i';lаltttя mKiJttttK.-tltIt
\L]ol',ll,clr. ttaяBttictt, ],\ceIIi. \1acoIlllil ;riT yere;rttKiB. опаданнrt \воi)листя.
l]i;Ljl\ lttcltItя Koptt ttll сrовбr рах r а ittшi ,_lзHatltt. не xapuK tcpHi ]ля нор}lалыIого cTati)
лерев)(.г)ttittt,пottltto'il;ttеIlI]Я.)pа7ке]IIlЯ:fu

t Вил розполi.ttу llоtllкоджених дсрсв:

()lj(!l \шкl,J,кеlloi.Lеревини на l гектарi loydfuip
l,,\l\ ,|||( Ii .\\(,(liii l(,l 5 Kt6, vetpip_ _._ _ц!_Ll!_1!F,Ll.] -/ t .' '

03;rroloгo 202l року z-,J,,
пtlll,.tiсtlttчtlго Q?L'2 _Фурлик М.М

()бсrlг ушкодrкеllоТ леревини на l гекгарi (офfuiрно) 10 кlб, MeTptB,

(]Lсл|члir 1 tцr {|лк l nl1.1.)
04;rюroro 202l року

Висновок iHlttettepa Bi;l,ti,,ly (сектору) охорони iзахисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
сttецiаltiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдцостi здiйсненшя
.licolllиctttll чll iIIluих заlодiв l полiпшення санitарного стану лiсiв за

результатами огляду
потоебчс Срв

Iнженср ОЗJI ? Довrкик С,П.

clllll\ jllcoBol дlлянки:сан|тарIlого

05 -tюl,ого 202l poKу



l iOB lдомJ|Ен} IJi
Ilpo ItояltY olIlilli IIоl,iрlцеlIt|Я саlliтарIIогО c,tatly Jiсовцх Ilасrlджень

().Il lllcb

] l ('.]IДl l <liarrirrb-lialrIиpcbt(al Dojlic)

(]\в о|о!лп I'с.l,\б,пtrа КDич, обl..lь)

(]1.1]\ чл\rаlпв в]i.л!Nл ] icl]. nocrifilюIo l]сокор стуsлча)
Jliсllиц,гво [tr,r llt t iBc l, ке урOчище
K]]irpliI,1 Л! Ц Bll.ti,l N! l7 дi,rяпка ]Ys Площа 3.5 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження
CK"la.r lQез+Бп BiK 59 poкiB. бонiт_еl J середня висоrа -.Ц MeTpiB, середнiл't
tilrre t г l l{_clttt t tlrIc t 1,itr. tt,lBttot а [!
_ l't.ttt :ticr ltЗ рс;lьсф рiвнtlнний. скслtrзицiя rрунr

. гllIDlcT пlдлlсок
JIiсопа.l ологiчllа харакгсрис1 ика llасадженпя

l}tt.L tIottttto,Dlictttlл lIасалпiсIIllя (,,ticoBa ltоrкежа, бурсвiй. снiголам.
об.l''с.,LсllilIIlя. rзi;lrrItpattttя гil Bcllxallllr;tcpeB. захаращёltiсгь. об.Йttltя шкiдниками\Boi,lllctr. ttitяBttictb l.\,cclli. \tacoBиii ,tiг Mere_tttttiB. оllаданнri хво'i7листя.
IJLljl\ utcllllr| Iiopl1 lIa сlоRбYрil\'lа illmi о,JIli]l,и. не xapalctepHi для нормального стану
,,lepcB) _ --

С,ц,лitrь поtuколаtе@
,lrп ll JK, . пбьaс(рглп J_ттл_

о I]tt;t рсlзtlо;ti.;tt l loill Ko/i()licн I]\ ..p.u, пgз#fJlflтil# ,,,,,,,n; '" '
()бслг \,LuKo;l;ttettoi ;{сревини на l гс KTapi 1dKorr ipHo; _l0_ куб, MeTpiB, 1,Il,\t\ ,||I(,Ii L)\o(liliIl,,l 5 l;yo,pllPib л--7/vlйсгед"tiц __3з:::::- , gд,дJд

UJ , Ix,l L,l \, 202 l n.lrlr 'i-'" '' '' l BllU с'

r1-r ,
__п:)ц..ц!_]]]цщщ- \{/z 4-/ 

_Фурлик м.м.,i,i- 
-,,:,o.t.rn,,u,r,2b)i i.,,,,,'' 

(lЯloltrnr 1а ПРПDПUlС)

llltct,,,t,,,ll ll1.Ii(llcIril lti,(,l.,|) ((cliIop\ ) 0\орс|||и i захисt1 .rir,5 :ерхiавногоjlIcolr)cll():lill]cbKoI,o (;tiссtrrlrс,rивськLrг(t)лiдппи€vства або пре.лсiавника лержавного
ct tcцia.rtiзclBltttot о ;liсtlзахпсltоt.о пiдttриспtства rцодо нёобхiдностi здiйснення
iliсозахисttttх чt.t itlttlиx захолiв 

_ 
з по"riлцення санiтарного стан} лiсiв за

pcl\:I1,I il l il\l ll i:lllI1.1гll1,1l, clillI\ JicnBo]' _li.lяtlки:

lнжсrrср ()З,]l 4 Дочrп"* с,П.
(lнilrПши та l р rч цlе)

05 ,llоt,огtr 202] DoK\

о1,Iя;(\'
потребчс срв



п()t]IдомлпнLlя
лро IloяltY olllaK llоI.iрхIсIIпя сапil.арпоI.о с,|.ану.,liсових пасаджеllь

П СЛдП <Камiнь-Каширськагtlолiс>

(двrономна Респtбriка Крим, облаФь)

(ваЛýеlltOалня вiасtrпкалiсLв. посrigпоголiсокорисгув.ча)
J Iiсttи t{ гво
Kl]ap Га.l N!

полиttiвськс

'Гаксацiйпа характеристика
LK.l:l l t,(,J]l}л,l:Ьп BiK 80 ptlNiB. бotlitet 2
ccpc:LHiй,liartel р J8_cltt t иrtеl piB. пoBttol а Щ]
.- тил лiсу В3 оельсф

),рочище
дiлянка Л! Площа 4.1 rектарiв

насаджеЕня

середня висота _!! MeTpiB.

рiвнtлнний, експозиl]iя rрунг
, пiдлiсок

2l вилii }t92

. l ic1,IIa l l,_loI i,lHil \apJN I ерис tика нilсаJl)кеIlня
l:}l1.1 IIomlio.1r(cIlllя llilciljlrкclIltя (-licoBa llor(e)Ka. буревiй, снiголаrr,

oб,]_c]lclliIlllr. вiлlt1.IраIIllя та всихаIlня:ерев. захарацёttiсть, об'Йння шкiдникаý!и
хRоi',/,,lистr, наявнiстЬ гусенi. rtасовий _riT Йетеликiв,' опuдч""" хво/листя.
8l 1.1)lIlсllня кtlри lta сtt,пбrрах rl iншi ознаки. не харакгернi для HopMaJbнolo сган}
.,te DeB )

\ l\ IllIl|, поlIIкtt.LZi(ttttя.rра;кеtlня: . слабке
l llф пlUкt, . lJб".птaПТiТБ;?Т--

.lIlj{plc'l,

о Ви.л розподilt1, I]ошколжених

()бсяI, уtuкtlдlttеtlо'i леревини
lll\t\ tllIc li сlчосtiйн,ri 5 кlб,
майстеD,liсч

(посде)

02 Llюr,оt,о 202l

по\,l,.l lснllчQго

0],rK,toto202l l)(,li\

поrребчс CPI]

pно) _10_ куб, MeTpiB, 1,

кузьмич В.в_
бйш,рь.хлеГ

_Фурдик М.М,_
( л]truлl l! llр]rвлuG)

наlге
MeтpiB

i(o

рок}

_, Висttовок iHlt<eHepa вiл,лiлу (сеtсгору) охорони i захисту лiс5 державного
лIсоl осl'lо_]арського (лiсомисливськоrо) пiлприсvства або предс;авника державногоспецiалiзованого .,riсозахисного пiдприсмства щодо н;обхiдностi здiйснення
-qiсозахисIIих чи iнutих заходiв 

. 
з 'полiпшення 

санiтарЙБ-- стану лiсiв за
резу.|iьтата]\1илл,_ ог]lялу санiтарного стану лiсовоi дiлянки:ог]lялу

04 ;trоtоло 202l n,rKv

lнженер озJl



I l( )L]I,цOM-llEHl IrI
пI)о ltorlBy o}lI}lt{ ltогiрluсt|IIя саlli[арllого с-гаllу,пiсових liасалжеrlь

Цll СJlАП <Каrr,riнь-Каширськагоолiс>

(ДвrоtrоNпа Ресоублiка Крим, обл.сть)

( аljvонуDdлп, uласликалiсiв, постiй .rб
.]Iiсlrиц,tвtr
KBapTa:t Лл

ГIолиl tiBcbKe !,рочище
26 видii N9:Ц Li-Tяlttia Nl Площа 3.4 гекrарiв

Таксацiйна характеристика насад)кення
CK,ra:t 8Сз2 Бп+l],,rч Bit; 57 poKiB. боltitет l середня висота Ю MeTpiB,
серелItiй ,,liaMeтp 28 саlrтимстрiв, повнота [f
- 

,ttrtt .tic1 л] рс]lь(]D рiвttltнний. сксllозиrriя грунт

Jl ico!Ia].o-.loгi.IHa \арактеристика IIасалжеIIня
I]ujl I tош tio;liKctll tя насilдr(еIlнll (,licoBa пoiiceitca, буревiй, снiго,rаrr.

Об,I,с.-lсIliIlllл. Bi,lrlttpaltttя lа tjси\аlIня.tерев. захаращеltiсть, об'ЙнIlя шкlilника\lLхRоi,.Illсlя. llаявtIiс.lь гl'сегli" rracoBrlii ,riг rtете,,lикiв. опаiання хво -]истя
lJ1.1]l\IlLclIIlЯ liорп llil сlоl]б\рах-lil iItшi (r]IIa|iIl. не чrрактернiд]lя норм;lr.Iьного с,гаrt\lcP(i,)

_-. '.-----, l]lдрlсl, lI1,1,,|lcoIi

( l),пllIL пошко,L)liеllllя. )ра-,кення: _ слабке

о Вид розtrодiлу l lo lllliо,lrксних Jсрсв: tlооли|!окий (лф,rияоклii.
I р) I оlПiiiБiш-lПТ-

llЗ.rкlrсiiil 202t porir ""': _ 
(i!'uLtunl а l рjrвипlе)

,, l}trcttotцllt iIutiettcl.1lt Bi:uli;r} (cel\IUp)) охорUIlи i заrист1 ,,tic1 дерлtавногсl
"]lcol1)cllo;lilpcbKo|,o 

(licorlлc:tttBcblttll tlJ пi:lrlрис\lства lбо лредсiавниttа дсржавногоcttcttjlt.tiloBattottl ;liсоlцхисIlог() Ill,'IIlри€\1с-tва цо,цо Iiеобхiлносl.i здiйсненнrI,ticoзltxtlcttttx чtt itttttttx захо;tiв 
. 
з 'по..tirlшення 

carriiajЙJ-'-c]larry ;iciB за
l]cl\.Ib,IalllvlI о1.1я.,t\ саtli.lарпitгсl стаIIу ,ricoBo.i дirянки:лотребус СРВ

05;rlогого 202l рокч

lнiкспсо ОЗJI <- Ловясик С П



I I()I]l.]K)M_]lEl lI IrI
llpo II(}ltBv oJIltli Il0l.iplxljIll!rI сillli,г:lрlIого с,I.ал\,.]Iiсових пilслджеl!ь

П (]JlАП <Калriнь-КашиDськагDолiс>

lЛ!]оrмша Р..|цбriка КриN, обtr!сп'

J licttttIl гво
Kвapl a.l N!

lo, ttlI tiBct,tic \,р()ч 1.1tце

рiвнtlнний. експозицiя
.II1,1.-IlcoK

Плоlца_],]_ гсктарiв

середlIi!)i

rр),нl

1 аtссацiйна характсристика насадr(ення
('K.l.. llU('j Bir, ф p.lr;iB. бtlttiret ] серсJня Bllcola I9 vetoiB
tilrrlc t р '8 .ilI l l Il\tc l гill. llt,Itl|o la 8j

.' lI1Il .lic\ I:]З pe''rlc(l

]l ви.lijl ,]v9.Ц лirtянка Ns

.IIIjlplcl,

о Вил розllодi;tу liошl(олжених дерев:

Обсяr, 1,шкодяtсttоi
Itrп|\, tlисri сухостiйноТ
\IlIIcТeD.llcY

1]Фcn,ln)

0].Ilololo 202I noKr

ttогребчс cplJ

Кузьмич В.В,
(illiцltr талрilыrщО

Фr рдик М.М,
(trлulшлlrаllрirвищс)

-II icoпil г()]lогiчrIа \арактеристI]ка IIаса,itжеIIня

[]лJ ttошколiлtення насаjркенllя (лiсовil по_I(сжа, буревiй, снiголам,
rlli t.,,.,,;,,,,r. rli-LvttpllHttя Ia всих:llIня .IepcB. ta\rpaml;llictb. об"t:Ънrtя шкi.]никами
хl]о]l]-Iис'tя. IIаявlIiсl'ь гl,ссlti. лlасt,виЙ ,riT Йеrеликiв, огtа;ання хво.t/листя,
I]ljl-1\rltlcllIlя l(opl, на сl()вб),ра\ l.a i}lшi t,]наки. не хараlоернiдля норма,]ьного стану
,lcpcB)

(l\|,l|',,IIl,|||,.\,|,hiIj]|r.\г.ln((|.l|,|: c,t:rtlKe
ll , ll {,,,. Ui.;,iiпlпi,iтт]i')-

ltipHo) l0_ куб. MeTpiB, у

,,-- _z"
лt)\L.|iсIlllч(,lо Q/?,,.,-., -,,,,,"ь,;;- ------- fiй:;-
0] лtоtого 202t оокl

, l]l1cliolфli itratctrcplt tзi,L,ti,I} (((lilon)) о\ороllи i захист1' lticy ;tерitiавного,llсоlосllо.'lilрсьli()го(,liсо\lLс:lI]Rсьhtl,г,l)lli]прII(rtстRlаtiопрgдсjararaarер)кавного
cttct{ill,tilLlBittIcrtil ,tictr;itlttcttot1l rti_(rrptIcrtctBit rItcl:Kl trЬобхiднос.ti здiйснеllня
lico jil\l1cIlil.ttt itltttttl ]il\o.1iI] ] 1lo,1illlIIcI1llя саtti,lарtlсlго c]tutty :ticiB за
|,. \ ,_,, 1,1 о1.1я,l)' c:rrti,:r1',t,.l,. uIilll\ tic,,rlo] ,,(1.1яlIки:

lrrlKclrep ОЗ.l 4 цоu*"* с.п,(l.ci.L!l (ltr.Utrl0) (jвimrrи та првыrщФ
0-1 .tttltого 202l n,lKr

деревини на 1

5 _ куб, lleTpil

ог.rl ял)'

l,c



ПОВIДОМЛЕНIUI
про пояау о]лак IIоr.iршеншя саuiтарllого стапу лiсових шасаджень

П СЛдП кКа lr jH ь-Кащи рськагDол ic>

(Лвrо!оvlа Респуйiка Кри!. обlасть)

1l,ii\ 0l\ jа, l r 0] jc, !Nп r сш. посr Пlktrо,!0оtrоD сr}вача)
,]Iicltt.tIL,rBo _ Цо;tпtriвськс ) рочище

-|'аксitцiйна 
характеристLtка насадження

c,K,ltl,,l E!+]ELBi,r; ]] роrtiB. _бонir.cT _L середня висота ]] MeTpiB, середнiй
,ttartctp 3J (.lll l l,\t(lгil,. ll(,пl1,1lr Ц'
.. тип лiсу В3 оельсб

квар-гаr Nl ! ви,ri;l J'[ч_!! дiллнка Nр Площа_3,L гектарiв

рlвниннии. екслозицlя грунт
. rliлрiс,l tIlлrllсоI(

jlеревини на l гекта oMipHo) _l0_ куб. McTpiB, у

Jliссlпаl.ологiчна характеристика насаФкення

_ I]t.t.t ttоrцttr1.1illсttttя lIасал)liення (_licotsir ttultte;tta, буревiй. снiголам.
,rr],tc tltlirrttl, t,i:.rtttl.,tttttя l:l lt(ll\ilIlня ,lepeB. laxltpaцeilic,". 

"бЁ;;; 
',"*io;;;;;;;

\tlo'i,.lIlclr. IlaяI]Iliclb t.lcetti. rtасоuttЙ ;iг rlerc,,tиtiiB. оладання хво]/;tистя_
l}l]ljl\ 1.1lcllll' liopl.l lla сгоlrб\,рцх l.а iHUli 

'.llllilNи. не хuракtсрнiJ_гlя норма.цьяого стан\,
t(Г.,l{ )

(' гr,ItiIlь tl(llI]tio;litter,r,u" 1,@ l ,,l, ll_.,,. .rпai:гai;:iш-т- 
-о [}lt.t PolttO;1i,tr Ilottllio.,l7licllиx ]cpelj: поQдлд9кий (lюо]пноюIй.

()бсяг ушкодлtенtli
tclM1 чtrс.ri сl,хостiйноТ
IIliicl ер rlic\

1посr., ]

5 куб, lte,t,pi

Кузьvич В.В,
(iцiunlll в лрlвпщО

02 lrrоiого 202l_ року

_Фурлик М.М

. ]]ltlcttiltзtltt itt;tic,ttcpa tli.lri,t1 (c(l\lop)) tr\Opolllt i захисl1' rticY дер}liавIlоlо
,l lcoI ()cl I().lilPcbI(()| () (,lico\l llc.l l lвсьБ( 1,1 tl ) п iJI l11l l( rtc l R! a,]u прсдс ilвtrипц дер)I(авногоcttcttiit.liloBittttlI,cl ,ticclзalttcttcll.tl rti1llptrcrrпBa tцоло trЬобхiдtlос,ri злiйснеяня,lico]a\llcIlli\ чtt ittltttIx захоliв з по.li]lщеI]tL aп,,irорпоiБ batiy .пiсiв з,,
Pcl\-11,Illli]\lll o1,1r,L\ саllil.арIiогo clall}, лiсовоi дiltянки:
_ll,,ll\i,i\, ( 1,1]

Qдд!ик С,П.

0.1 ,tюгого 202l noKv

поьl,,l icHtt чого
l lLс!!чl i](b, ч trкI фл|ф о)

03;trororo 202l покч



повtдомлЕншI
про появу озхак логiршення санiтарцого cTally лiсовпх насаджень

о-Iинська

l l СЛАП <Калtiнь-кациDськагDолiс),кациоськагролiсli
(пал!енуDалня вiасника л jciB, посrlйного iiсокористувача)

lЛOтопочва Реслубл]ка Крим. област'

Jliсництво Полицiвське урочице

рiвнинний. експозицiя
IIlдлlсок

KBap,t,a;t Nl {! ви.ri-r Nл || ,liлянка Nч _ Площа З.6 геrrарiв
TaKcat ti йна харак,Iеристика насадження

Clclai l0Сзв BiK ý] poKiB. боrriтет _2 середIlя висота _|f сантил,lетрiв, середнiй
дiаVеl,р 28_\!cтpiR. повнота Ш

- r ип ;licy В2 ре,,rьсф , грунт
, пlдрlст

"lIiсопато.погi.tна характеристика насадження
Ви,,{ гtошкоJrrtснrIя насадженIIя (-ricoBa пожеlка. буревiй, снiголам,

об;е,lеttittня. вiдllrtраttttя la вслхаIILlЯ:ерев. захаращеttiсть. об''фння шкiJникаNlи
хво]:/-,lисlя. наявlliсть t,lcclti. tIасовlrй ,]iT метеликiв, опаданвя хво'i7листя.
Bijl]t) ulсIllIя tiори на сlовбl рах r,a iяшi озtlаки, не xapaKTcpHi дrя норNlLUlьного стан),
leneBl _

Сr,l,пiItь по ш Ktl,,1rb е tt ня. 1раженtlя: слабке
(lюо] поке, ilфia. iсредПТ:Т Т-

j Ви,l розполiлу пошкодя(ених дерев:

обсяг ушкодженоi дсрсвини на l гектарi KoMipHo) _l0_ куб. MeTpiB, 1,
тому числi сухостiйноj 5_ку6. метрiR//. /a'
маистер лlсy

(посuа)

02 lrrtlloгo 202l _ року

поu.,liclIичоt,о
(/)2

lliжснср ОЗЛ '2__ ______Дr*"r]!JL
0,1 лютого 2o2l DoKv

Фурдик М,М._
(iH iцiшя та лрЬвицФ

, Висttовок itllKettepa вiд,li;rl (сектор1) охороltи i захисту лiсу державного
licottlcllofapcbkoгo (jIiсо]rlисливського) пiдприсltства або предсiавника дерлсавногtl
сtIсцiа.tiзованtrt,о :liсозахrtсного пi:лрttсrrства щодо нiобхiдностi здiйсцення
:tiсозачttсttttх чи itttttttx заходiв з по;tiпшення санiтарного стан1 лiсiв зltpeJ\,lblala\ill ог.-lя.l\ саtliтарного cтally лiсовоТ дiлянки:
_ll, j, гt,l]\ l (-PIl_

Кузьплич В.В.



повIдом.цЕнIUl
lIpo llояву o]IIilK lloI,iprUcllIIя саtliгарllого с,гану лiсових насаджень

Во]Iинська

(ДDто!о!!а Республiка Кр!м, область)

ДП сЛАП .. каv iнь-КашиDська! DOл ic,,
(лап\енупа!ля Bia0lllK.nlc в. постiв{оrоtriсокорисryвача)

ТаБсаltiйна характеристика насаджсння

CK.la"l 9С]вlБп+В.]ч BiK ф poKiB. бонiтет _] серелIIя висота
cepc,llriй;tialteTp 2.1 MeTpiB. повнота Ш

- тllгt .tic5, В3 ре,rьсф рiвнrrнний. експозицiя

С)бсяг ушкоджеяоТ ,]сревин и

\,рочище
квартал Nч ф видi.,t Л!f] ,riлянка М
.]IicttиltIBo llо;tиttiвськс

тоtuу .tисlti сухостiйноТ 5_ куб.
майстер,ricy

02;tютоt,о

tlо\l.,-llсlIиrlого

Площа З.З гектарiв

_!] сантиметрiв,

грун,t,
. rli;lpicT пlдлlсок
J Iicol Iа,].сжоl.iчна \арак-] еристrl ка llасалження

I}tt,L ttomttrl.utictttllt насаJrtiеllIIя 1-ticoBit ltoiltelKa. буревiй, снiголаlr.
об-Iс,lсlliIlllя. Bilrltlpattttя Ia всл\аlIIIя :lepct}. захаращеIIiсть. об'iдаtlня шкiдtlикапtи
xBo]'i:tttc,tя. ttаявнiсLь l,rccBi. rtзсовttй _liT метслttкiв, опадання хво'lhистял
вiдлl,ttlсttttlt ttoptl tla сl,tlвбl,рах,tа iяшi озttакrt. не xapaKtepHi д,rя нормальноl.о стан),
lep( ll \

CtytliltbпottlKo,,littelIIlя.\pa-/t(e]IIIя: с,]абке
rlloo ]ll, Ф., . irFГсtрaт" м;тл-

r, Вил розцбдlлу пошкоджевих дерев:

куб, MeTpiB, у

кYзьмич В.В.
(iнiц Dл та рiяищф

!!l_! рок1

_Фурлик М.М.
(,с,trlD,Ii (ло!пнлN - |слпчо|о)

03 llro гоr о 202l рок1

I]ttcttoBott ituttettepa Bil.,li,lr (секlор)) охороIIи i захисту лiсу дерлtавногсl
лiсоltlспо-lltрсыitlI,о ("tiсо\lllс.lltвськUгl,) пi_lлрисrlствlt або представника лержавного
cItctlia:tiзcrBllrtol,(l lictrзaxltcHot о гti.:lttpllcrtcTBa цоло необхiдlrостi здiйснення
.li(l,',l\l](lllI\ tlll llllllll\ llчo,'liB ,l по.liltшсttttя санitrрного cIrH) .liciR зil
pcl\,lbli]l'a\lIl о1,1я-l) саttil,арtlого стан}, лiсовоi дi.rянки:

tItl t рсбr t CPl}

IHirccrrcp (ЛJI О Доuпrur, с.П.

поодиlIокий

на l ге}iтаrt
\le|e%l//9.{oKoMipHo) l0

0;l .tю,t ого 202] покч



lI()t]lдOMJlEHHrl
,lpo I|ояву озltак tlоI,iршснllя саllirдрпого с,tану лiсових пасад)l(ень

Во,,lиltська

ЛП ('ЛАП,,Каrriнь-Каширськагролiс"
0lайнелуuа ня 0лOслиkаliciB. пооiйlю.олiсокористувача)

J lictrrtttTBo
KBap-r,a-rt Nч

l Iо.ltиllitlськс

(Азпюп а Рсспуб,iка Крим. обiасrь)

\ роч ище
ви,li; Nч_Ш дi_пяllка Ns Площа З.6 гекrарiв

'l аксацiйна xapaK,t еристика насад}кеllня

CK,ra,t l()(']l] Bili ]ý poKiB. бонiгет _] середня висота 2l санти:че.lрiв, середнiйl
;tiartcrll 1(l \lс,ц]iв. llolrIlol,il Ш
_ ,l],l li-\ lJi 1,.. 1,, 11, I,iullllllниii. (к(ll(,lиlliя rрунт

.lllдplc'l' , пiл_цiсок

J Iiсопа],о.rогiчна характеристика IIасаджепtIя

I3ttrL ttclmKcrJittctlllll lIасадiliення ("-licoBa лоiкеi(а. буревiй. снiго;rам.
об,Iс.lсIliIlllя. Bi,lrlttpattttя Ia всllхаllIlя ;tepeB. захаращенiсть. об''iдання шкiдникапtи
\Rо] ,llIclr. lIaяl]lliclb гrссtli. rt.rcrrBttй .liT lIеLеликiв. опадання хво't'/листя.
lli"L,l\lIlclllIrI ttoplt tta сlоtзбtрах ta iIlшi (tJllaKL. не xupaKtepHi дJя норIlа]lьного стан),
lсп j l1\

C,t t,t ril tt, ttot tl tto.,l;ttel l I tя. \ра7(еlIIlя: с,]абкегI,, ll, ,Kr. ,:.;т;гетгзгтЕ-

д Вил розподiлу поltlкоджених дерев:

()бслг yцKlr,trKeHtli (oKoMipHo) _l0_ куб. NleTpiB, у

53

.lep!,l]пHll
l ()NI\, (lIlc,]l сухос гlиноl 5 куб.
маЙс rep ,]iq)

02 ,tro t ot tl

пом,лiсничого
(r сtrtrч!i 1]D!,лlик,trcHlNolO)
03 ;rro гоr,о 202l porty

Кузьпtич В.В,
(lнiцLт л ]а 0рПзише)

_Фурдик М.М._
(lнrцl л m прirлlщ9

202l

l]исIlовок iHacettepa вi.л;tiлу (секгору) охорони i захисту лiсу дерхавного
,,liсоl,осподарського (лiссlлtисливського) пiдпри€мства або представника дерх(авнога
спсцiалiзованого лiсозахиспого пiдприемства щодо необхiдцостi здiйснсння
лiсоJ!хисlIltх чи illlllих заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за
рез),ль,tатаi{и огляду санlтарного

поl,ребY( СРВ
стану лiсовоТ дiлянки:

Irurtсrrgр.!ЩЛ _ ? довлсик с.п.

поодинокии

Hal

04_.t ю_ls!,о 2Q?'l_!9ýr

геNI


