
повlдомлЕн}UI
про появу ознак погiршевня санiтаряоlо ставу Jtiсових насаджевь

волинська

(АOтономна Респубпrка Крим, ofu вспп

Лiсвицтво: Тобо_лiвське
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1 гiктарi (oKoMipBo)#;;;;;;;;;- oii"n"* л"л"u,цррlЩу!!.. З- Ky6,MeTpiB, у тому числi

сухостiйноi ]! куб, MeTpiB

Ознаки погiршенЕя стану лiсових наса,ля<ень виявив:

//

Nlайстер лiсу

Грунт

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снirолам, обледеиiння,

вiлмирання та всихання o"p,u, "u*opu*ini",i 
об'iдавня шкiдниками хвоi7листя, наявнlсть

гчсенi. масовий лiт метеликtв. опuочiй- *чЪVп*,", вiллущення кори на стовбурах та iншi

;1;fi.;;;й;.Б"i дTя нормального стану дерев) _Всихання дерев==-==-

пом. лiсничого
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повlдомлЕнLlя
появу ознак погiр;;яяя саlriтарвого стану лiсовях Ёасаджень

про

(АOтояом{а Р,сп,6лiко Кри{, облаФь)

---------""}\"l;*ff *[,l,*ll;\:э,*B: ilзJ;ffi "r::i- - -

""*Йi,"i 
j2 куб, MeTplB

" " 'Ё',""-"1""о,"ння с ган1 лiсових на"}*", "r",, 
пl"r*цaа(

*uo*.pni., - Й+ -fugt,liL-:"1

z' _ '""'i\ 202lpo*y

волинська

lloм, лiснИЧОl О__л 

-а@=:
(]|lс;|rчiй (пфнФх лiсучf;

fr :"*iii,:#l;,;;;;; йiiinn" nо,р,ау,

lнженер ОЗЛ АндруСь О,Р
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+##*#

202l року



Гlоt]lдоМЛЕНIlJl 
ану лiсових насал,кеIlь

rlpo появу озваl( погiршевня саuiтарн(

волйяська

fl:Ёнii, ЗУ"""*i"оiп l,Г, /_'^lf"",IН'л;-----;""*;f;r'**о*
ТаксацiйнохарокперчсtttчконасаО)кенн," ""лt*,"

:;.ъь#".Цr_i,!Ёfl 
*"",,,?H:;_#:;*",";ilil;' j2]Д*"х,;;;t

рiвниннний_-, .експозицlя-_-, Пl,lЛ'"ОП ...-...'-...-..'-_, 
,,o*na харакlерис,lика насадженняЛiСОПаТО] олам, обледенiнвя,

-нrнъф-ff**жft хн*фЁЁiч";[:#ýэл}л:ffi 
;,**

*--б;й;"r-"д,*"*, уф"""ffi '
;;;;;;;rъ,-**:::].r-'JT;ffi*ffffi,iii,or { кlб, lrcrpiB. ) lL,v\ чи(]ll

t)бсяг ушкодженоi деревини

(Автономна Республlкв Крим, облаФь)

ДъР"*f#ýiy,lхl;I":н*жiжт":iý*

сухосiiИноi 1| *уб, 
""'рl|-, -:лл- w uя.,ля(еяь виявивi

Ознакв погiршення стану лiсовrlх васlu(ень LDDлD,

майстер лiсу

2--L _ " 

'l 
202l року
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повlдомлЕннJl
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

lАвтояомна Респчбл,ка Крям, область)

волинська

пlллlсок

сухостiйноi J куб. MeTpiB

Ознаки погiрLчевЕя стану лiсових насаджевь виявив:

майстер лiсу

Лiсництво: Тоболiвське . _ УРОЧИЩе а
iЫ;;;ЁЗ'*- iп,uлNр ll iin"nnulЬ]- площа2_*/ гектарiв

Таксацiйна харакперцсlпuко носаО)!сення _ \

С*пuл. lОеJ BiK ýfloKiB,бoHileI \ _серелнiй",вiаvеrр 
Ц сангимеrрiв,

".ii?",;фЙ!jZ _.'_.Д:],,_ nou"o,u _l }.nu",nn,n,..) __ ёо_.jiвниннний_. .експо3ицlя

лiсопатологiчва характерйстика Еасадженвя

Вид пошкодження яасадження (лiсова пожежа, буJевiй, снiголам_ обледенiння,

вiдмираняя та всиханвя о"р"", ,u*ojuutlni"b, об'iдання шк-iдвиками хвоi/листя, наявllIстl,

гvсенi. масовиЙ лiт метеликlв. опuдчп'Й *uЪVп"",", вiд:rушення кори на с,говбурах lа llillll

;r.;;_;, ;;й;;;р"i .лля норммьного стану дерев) _всихаяня лерев_='-_
, : iП6:i]й::i;e, i i;бiё: Jр<_р{1, ыl::

сфiп" поruпо.a","пня, УРаr(еННЯ: ЛООdqНОКе . tпфлилuкип, Фуповий, Е)ртфнний)

Вид ро]подiлу пошкоджених дерев:лпла'нок,и
бЬiJ, уrйл*.*Ы деревини на t , екфiБ-комiрпоl _!_ куб, verpiB,

рсjlь(ф
пi.lpic,t

у тому числl

2, aF 202lpoKy

пом,лiсirичого 4Й={- +#*##
(лiснйчий (лом|lник пiсниqого)

спеuiмiзованоtо лiсоlахисttоtо,пiлпри{ мства шИо неоOхlJно(l"ц, \пlлl

iнших заходiв з полiпrr,"п"" 
"un,,up"oio "'*yfi",u р"уп"тат1,11_:1]яду санiтарного стану

лiсовоi дiлянки:нсссО сення поmребу€ L
lнженер ОЗ,l Андрусь О,Р

202l рок}



повlдомлЕнLi,l
про появу ознак погiршення санiтарного стану

волинська

лiсових ttасадrкень

(Аsfu номна Республ jка l(rям. об!афь)

лiсництво:
квартм Nч

тоболiвське

пIдлlсок

Ознаки погiршення ставу лiсових насад)(еIlь виявив:

202 lpoK1,

5ч урочище ._--
вltдlл N, /j 'лiп"п*ч Шп]п*ща /fl гекrарiв

таксацiйяохаракплерчслtluканосаоJrсенн' \

С*пu .,|NJ _ _BiK;f$oKiBбoHir er _g!_сереан iй,,лiаметр_g2(са " 
, иvJ oiB,

середня,,висота uJ()Melpl'., .,;il;;й;:-'i"i "iч'*АrQr
зlвниннви*_]-експозичiя _--" Грунт ,

рельсф
пlдрlсl,

чис]Il

лiсопатологiчяа хара(терltстика Еасаджеввя

вид пошкодхеЕвя ЕасаджеЕяя (лiсова пожежа, буреВl1:_ ::i_|:Л9У, 
ОбЛеД::]I::,

вiлмирання та всихання.аерев, захаращьнiсть, об"iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнlс,гь

гr,сснi масовий лiт метеликlв, опчдчпй- *uoiln"",t', вiдлущення кори на стовбурах l'а iHuti

Ьi""-,i 
". 

л"р"-r"р-i ,лля нормальtlого стану дерев) _Всихання дерев______ _

ВЙ розполiлу пош*одхених дерев:пооdlнокili .\|mUJ'"""""' 
'Р' * 

_' "

ббiir-у.-Ьдi-"""i деревини на l гектарi (oкoМipнo) 
-.- 

куб. N{eTplBл у тому

сухостiйноi _ куЬ. MeTplB

майстер лiсу

25 а7-
пом, лiсl,tцчого

lнженер ОЗЛ Андрусь О,Р

(]iфш й (пфNtrхл]сурZ5- oz-=

i,fi}Ж:'"ъ";;;;;;;;;;;;й;ъ;; .,u"y y'flu .u р"rупотатамй огляд} санiтарного сl uHr

л icoBUi .:] i,lя н ки:llос.r d)lrcпll я попФеб!( цtбИово

поttхооько В.м
( н ,паlя ra 0рl,виtrrr
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про появу ознак
ПОВIДОМЛЕНIUI

погiршеяня санiтарного с,гану лiсових васаджень

вол инська

дп слАп

лiсництво; Тоболiвське
квартм No ;{f видiл Nэ g|!]

счхостlияоl куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану

iuайстер лiсу

/t с f lullpoк)'

lнженер ОЗЛ Андрусь О.Р

(Аsтоном(а Респубiiка Крйм, облаФь)

0лас х(а лiсi s, посПйного лr сокорис D.-взча)

(Камiнь-Каlцирськагролiс))

Таксацiйнахараклперuспuка насаО,сення 
\

Склад /(t,tБп ui*lа$окiв,бонiтет=|середнiй..дiаметрZ? _cdHMMeTpiB,

урочице
дiлявка N йоLцаZ (гектарiв

L /bk rrct d/1.
(lнLUlши тJТрввiшеl

рельсф
гtiдрiс,l

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова поже)l(а, буревiй, снiголам_ обледенiння,

вi]1,1иоання та всихання лерев. заrарашенiсrь, об'iдання ,кiдн"*ами хвоi'листя, ItaяBHic,b

;;;;;i";;;;;;;;i;,"i."iiii". опадання хвоj/лисrя. вiдлуlцення кори на стовбурах l,a iHllli

o'a*un", n" *upu*a"pni для нормыlьного стану lepeB) _Всихання дерев_.__
: iпоолйfrбiЕ. a]i5бiё: l 

'бёiйr-зл 
ыG )

Ступiнь пошкоджеНня, урахення: д999gД9Д9-- (поодияоrии. грrповцЛ, куртицяиЯl
Вил розполiлу пошкод)кених деревilrоооинокии

о обс;г ушкодхеноi деревини на l гекгарi (oкoMipнo) 

- 

куб, MeTplB, у тому числl

2-а _oF_ '
Висновок iнr(eнepa вiдtiлу (секто охорони i захисту лiсу дерrt(авног

-liсоtосподаос1,1(ого tлiiоvисливськоtоt пiаприсмства або пр€дсlавникr дерхавноl

слешiмiзованого лiсозахисного пi.априсмс r ва шо.rо необхi,lнос гi здIйсненнq лI,о lахисllих ч

пом. лlсничого

iяших заходiв з полiпшення санiтарного с лiсiв за результатами огляду санlтарного стан

лiсовоi,]i,lяIlки,нассОлtсепня попtребуl в

лiсовrIх Uасадrкень виявив:

Поuхслdько B.f;!_

202l ро к!



ПОВIДОМЛЕНН,I
про появу озвак погiршенвя саяiтарного стану

волинська

(дчфномна Р.спублiка I<рим, обпасrь)

пiсовйх насад)кень

;" "";;;_;,;;.;p*}!_"a*Л"piu,,:,^1-=PQ^,"J:P"-'""H" j:;йТ:*'"',""ili};'*_#;€'.i;l;i,t

, пiдлIсок

бiдГ"*.йл-*""""lг",*.Й"@"Оil|ffi i;]
]ni i],lьяс)

Ъ*iГ,^ йu,*одж,"ня, )ра)кснняi пооочноне , {lпlu"и счlll1,lp),lo'In, к)р,mчьиi,

B"'o|o.rnooiny norn""*:::1i,"_Р:"'ffiq@ЩЩ_, 
Ф, .o_.,,ip.ot -- ку6, MeTpiB, \ lovv чи( ll

о обс;г чшкоджено'i деревини на l

Ознаки погiршенtrя стаЕу лiсових

майстер лlсу

от

пом. л,iсничого

202lpoKy

насалжеI{ь

'?r4о*цZ- 
(lнlu,fu,Иа,lpl,D пЕl

29

Lc а+ ,О r LvL'Y""J 
,Ioo\-l охорони i lахист) ЛiСУ lеРЖаВНОtО

висновок iH)(eвcpa Biпrir1 _1л'i' ,,l l.л,,,,,",* ]ol, прс IсгdвнльJ .lcp'Ii,lвllUlljВисновок iнtl(eнep" :,-,]I 
"J:i-,:H; o"."";i;;", або преLtсiавника )cp.u(il't]olo

лiсогосподарського ("it:"llI:]11'-::",:j,l",,il],,,l"o 
""оо*,лпостt 

здiйснення лiсозахиспихлчиni.n,n.,,o.,up."*o,o , 
".:]:": ]11::l";.1l.,;ili:l,",;;;- ";;;,, 

.iiй.п.пп" ,liсL,аа\исl,И\ ЧИ

lпецiмi,ованоIо"i:"]"),1::"лl:,,:,*1к;.,,;тr,;;i",.р"rlпо,ч,ч""оttядусанitарн_tосtаt,r..п"iiйi,очiпо,олiсозаrисноtо,пtЛПРИ'r'J,rir'];""i;;;;;i;;i;i"""оttядусанitарн-tосtаt,r
irrцrих rах*_,дiв з полiпшенНЯ caнlтapHU,' 

_' ^|,^./J,.^"л .i"i-"oHoi оубкц
;i*;, ;Й;;,;;;," ОJlсення попребу€ в_

lнженер озJl Андрусь о,Р

2021



про появу ознак
повlдомлЕн}UI

погiрtценfl я саяiтарного стану ]liсових насад)ке ь

Rолинська

(Автономна РеспФлiкА Крим, облаqь)

Д']"i]lf"Т,,lТ.l,т*:;\*",,#,|,: lTi:i:i i::,

i;illi "ri; :1]'"'o^i"-,in tOn ;17'о|,""Н'";- -- 
-n;;ЕЭ,,*' 

"о'"

таксоцiйна х ракtllерu,lпчка t!осаd)лсення л t

LK l. L Щ!:_uin Г5-г,,*,п,О,,"",, / ;cpc,tr,iй riasclp 2_У саrrtичеlрiь,

l.p..rn","".o,u@',",pi",, 'i,*"o',' 4+,,o,"i ' : Рa+
_1r'iun"nnnnn--, .екслоlицIя

pc:rbc(l
lIlдрlс г

пiдлiсок -..=_-
Лiсопатологiчяа характерйстика насадженвя

вид пошкоджевня васадженля Giсова лl:{ii1l; ,?,1iiiil","J'I::iц;.:Я":*:Н:i;Вид пошкоДжевня **оТ_::л}r'';;i."rТ 
"й;;;;; 

;йir""*ми \вот,/пистя, наявнlсть

вi,лмираннЯ та всиханнЯ д"р,"о, _:1::j,,.,., ,Епiiп!.rя вiлIrщеttttя кори па с,rсrвбrрах lа iHuLt

:li""Н.iТffi;,Ц";';;';й;;;," "ану 
лерев) _Всиханвя дерев_=-=_-

бй;""--"д),,*,",t ур* "nn, чР##.L^-п, il"^""*"o. 
"r*"О.*lo**,'u;;'#;;;;;il;;;Ёпи* л"_п"ч, до+Цgj,вид Dозподiлу пошкодЖеНИХ ЛСРСD,';iffiййiрпо) ? *y6.MeTpiB, у тому чисrl

о Обсяг ушкодrrсеноi деревияи на l г

"у"о"iiЙпо'i' 
7 куб, MeTpiB

Ознаки погiрu]ення стану пiсових насалжеяь виявив:

()*!оп"r 0 А
- --ffiй*) -

Z с + 202l року
Поlвоdько В.М.

пом.лiсничОГО _,:=-.4{ffff:.1 Гп-iшлчopbo",cl

"]i""i"iЙ*",uо"о 
О сення lloпребу€ в во caHl

'";;.-""; ;*;;"о; ы,дi,,у (""п,iрl)_.:л}::."j"^* ,i::::1"";iil i:E]ж':l:
лiсогосполарського lлiсомисливL,ького)с,;]rj5];;;;е,r;;;ti t_rrйснеtrня:tiсоlахисt,ttr,,tt
спецiалiзованого лiсо]ахИСНОГО ,ПЦПРИL"a'ru"'"iй ,r" р*у"ьтатами ot лялу caHiI арного С l JH}

iнших заходiв з полiпшення caнlтapн(_ ;:J,l^^ ^__iялпuоi плhкч

майстер лiсу

lнженер ОЗЛ Андрусь О,Р

202l року



J
ПОВIДОМЛЕННЯ

про появ} otHak погiршення санiтарного claH} лiсових насаджень

волинська область

(ДьmноrФ Рфпублiк! Крим, облФ)

ДП СЛАП Камiнь-Каширськагролiс
(наймсsувлппя влsслrка лiсiв, noc, Ппч- пlсо*орпс,у-*б

Лiсництво Тоболiвське
KBapTa,r Ne 36 видiлNэl S

урочище
дiлянка Ns

Лiсопатологiчна характеристика насаджеЕня

. Вид поцкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам. облсденiння.
вlдмирilннЯ та всихання дерев. захараLценiсть. об''iдання шкiдникаvи \воТлисIя, наявнiсть
гусенl. масовий л|т метеликiв. опадання хвоi'/листя, вiдлуценяя кори на стовбурах та iншi
ознаки1 не xapaкTepнi для нормального стану дерев) . вСихЪння ,,repeB _

Андоусь о.Р.
(nln i&lя п прirв,лlе)

року

плошац z- rектаDiв
Тахсацiйна характеристика цасаджеIJня

poKiB, бонiтсr ]1, середнiй дiаметрzl: сантиме,трiв, середняСклад tffo BiKQj
MeTpIB. пбнотаr6, тип лiсу /ЦD( ^реп'о,ф _рi*"""чiИ] . ёкспозицiя
Грунт пlдрlст пlдлlсок

Ступiнь пошкодя<ення! уражсння:
orоодиноre, слаЪкеJерелцq сшБпе)

вид розподiлу пошкоджених дерев:
([юодянокий. Фуловий. цттмrГ

висота tD

Обсяг уg5gджсноi деревини на 1 гектарi (oкoмipпo) _ZO "уб. 
MeTpiB, у тому числi

суцрстifi ноТ ;!2| куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень

майстер лiсу

Приходько В.М.
(ПlПii,и,а llрirвяпtс)

Висновок iнженера вiдliлу (сектору) охорони i_, E)иснOвок Iнженера вlл]Iлу (сектор) ) о\орони i ]ахисry лiсу Jepr(aвHoloлlсогосподарського (лiсоvисливськоlо) пiдприrмсrва або прелсiавника _lсржавноIоо представника дсржавпогоспецiалiзованого лiсо]ахисного пiдпри€мства щодо необхiдностi ,дiй"r"";;';"о;;';;;;;
1::i),.у_"aз ' "-'лшення 

санiтарнЪtо.,*у ;i.i; ;p;'.r;;iriuri oiffi .*i,up'ol о стан)
лlсовоl дlлянки:

iнженер ОЗЛ

(посФ)
/о . D4- 2О 21 року

пом.лlсничого

' ,/е,
// |пiбп прввлkl



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появ) ознак погiршення санiIарного стану лiсових насмжень

волинська область

(Дmпомнв Рсслrблiк! Крям, облФ)

ДЛ СЛАП Камiнь-Каширськагролiс
(пдймеlryвщяl влФпик!лiсiв, лйl;ноrc лimюрrc!Б{

лiсвицтво Тоболiвське
KBapTMNs ЦЦ ыlдiл No /0

---т--

урочище
дiлянка Ng

Сryпiнь пошкодження, ураження:
.(п.."q.п"" Фабftе. серелцс. сш|ьне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

АндDYсь о.Р.
(, il,iми lалрiзвипс)

року

ллоца //_(гектарiв
Таксацiйна характеристика насадження

СклМý6 biK боокiв. бонilег ,|. сереанiИ, дiаvетр Z!| сантимеrрiв. ссредня висота z/MeTpiB.'fIoBHoTar/. тИл лlсу l.'r? -.релЬсфlfiВнинниЙ 'експоlицiя .Грунт { iiлрiст _. пiалiсок _
Лiсопаrологiчна харак lерис l ика насадження

. Вид пошкоджсння насадження (лiсова похсжа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вlдмирання та всихання лерсв, захаращснiсть, об'i'дання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть
гусенi. масовий лiт метеликiв, опадання хвоi/л!tстя, вiдлуцення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaKтepнi дIя нормального стану дерев) всихЪння лсрев _

Обсяг ушкодженоТ дсревини на 1 гектарi (oкoмipнo) lЮ "уб. 
MeTpiB, у тому числi

суryэстiйноi ,/@ куб. MeTpiB

Озпаки погiршевня стану лiсових нас?цжень виявив:

_маЙсrер лiсу _

Приходько В.М.
0пп[lL,я,!,цпrлилlе)

Висповок iнженеРа вiллiлУ (сектору) охорони i захисту лiсу цljржавного
)слодарського (лiсомисливськоло) пiдлри€мства або пре,rсiавникi лсржавноголiсогослодарського (лiЬомисливсiколо) представника державного

спецiалiзованого лiСо3ахисногО пiдприсмства цодо необхiдностi здiйсневня лiсозахисних чи
lнших }iцодlв ] полlпшення санiгарного c-laнy лiсiв за ре ]ульl агачи огляду caнil apllol о с I ан}
лlсовоl дlлянки:

iнженер ОЗЛ

В , о"Ё!' 2о 2t ро*у

{](пшш rl]омNнш л! шfull,ь-.)> 20 2l по

С)*/"qrо.ац-
йй;lй;;;-



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санitарного claH) лiсових насаджень

волинська область

(Авmномяа Реопублiка Кпим, облФъ)

ДП СЛАП Камiнь-Каширськагролiс
(паймеIryвшы влдсппколiсiв, поfriйяоm пlсокорифЙ!а)

Лiсництво Тоболiвське
кварта-л Ns _{| видiл Nsl

Таксацiйна характеристика насадження

ознаки, не характернiдrя нормапьного стану дерев)

урочище 

-

лiлянка Nч _ площа aU гекlарiв

Склм/ОСs, BiK5JpoKiB. бонiгсг;i cepelH iй 
. 
лiаvетр 7_Гсан гиметрiв. серелня висоlа (9

мсц'jв. лdЬноlаа'8 тип лiс5 2,1Т-, рельсф зiвнинний 
_ .iкспозицiя .

ЛiсопатолоI iчна характеристика насадження

. Вид пошкодхення насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам. обледенiння.
вIдмирання та.всихання лерев, захаращенiсть, об''iдання шкiдниками хвоii/листя, наявнiсть
ryceнl. масовий л|т метеликiв, опадання хвоИистя, вiдIущення кори на стовбурах та iншi

всихання дерев

Ступiнь пошкодження. ураження:
(фдицrrc,Мr-rcJередя..сщьяе)

Вид розподiлу пошкоджеяих дерев:
(пrо,шйпiilrrпо;йп, iБт

Iнших,за\одlв J полtпшення caнlTapHoI о стану_лiсiв ]а резульl а гаvи огляд) caHi lарного с l ану

АндDчсь о.Р.
0яп!м,Iiлрiзвипlе)

р()к),

Обсяг у,шцодженоТ дсревини на l геЙфГfiiйfiно) {О куб. McTpiB, у тому числi
сухостlиноl u (,/ kvb, меmiв

ознаки погiршення стану лiсових насалясень виявив:

маЙстер лiсу

Приходько В.М,
(iяПолlи la ппijвипlс)

. Висновок iнженера вiдлiл1 {ceк,lopy) о},орони i за\ист) лiс} ]ержавноlо
л lсогос подарськоl о rлiсомисливського) лiдпри.мсгва або прелсlавника .]ержавного
спсцiалiзоваяого лiСозахисногО пiдприсмства щодО необхiдностi здiйснення лiсозаiисних чи

_iHxeHep ОЗЛ
tlocФ)

(пФада)
J .\-r, -2 zv zl РОКУ

_пом.лlсничого



повIдомJlвння
про появ) l, lHilK lt(,l iрlUсhня caнi l JpHol 0 ( lан),1iсUвих нiсадж('нь

ДП СЛАП (Камilrь-КаrrIирськагролiс>

ВоJIинська

(ABToHo!Hl Fссп)б]lк! Кпtr!. обjас!ь)

( лiпlсц;ання влrciпа l(B. пост,ll!ого liсокорпспsачаl

rlлоrла ;|/ t cK,l apiB

пом, лiснlIчого
.l] сЕ lltrlllпt^|i ltrlЁltrнltr, ,r

2 oz- 2U]

Висновок iнженсра Bi;utiiry (соктору) охорони j ]ахисry лiс1 lержавноlо
лiсогосподарського (лiссrьtисливського) пiдпрпсмства або прелставника ,цсржавного
спецiа,riзованого лiсоза\llсного пiдприсмства Lцоjо необхiдвостi здitiснення ,тiсозаlttснttч чtl

лiсовоj лi,:lянки:l a,сal dltl, е t t t t я ttottlp ебуt tuб!

\ О ъ 202lpoKy

lнженер ОЗЛ Андрусь О,Р

Jliснпцтво: Тоболiвськс чрочиllLс
квар,ал NчflL ви.ri:l ,Чl /j li:rянка Nq

_ htKcппiiH,t.\llpltKrпepllcr|luxll нtlсtu')lкеннп

::;::.ffi l:_f*, ,l,;,;,llll 
nT:"" ";l ,,l;t,, 

/Ьу, ] 
o",",q,

.Illд,]lIcoli

JIiсопатологi.rна харак,геристи ка насадження

Вид поцlкодження насалження (лiсова пожежа, бфевiй, снirолам. облеленiння,
вiдмирання та всихання ,tepeв. зa\apalItcHicl,b. об'i)rання пlкi;lнttкалlи хвоj]/лисlя. tlаявнiсl,ь
гl,сенi. масовий лiг ltc,tc,lttl<iB. olllt,:taнHя xBoi,'.illlclrr. вi!:r),шtсння ксlрл на crur,,irplrr .r iltrlLi
ознаки, не xapaкTepвi jutя норпла.ltьного стану дерев) _Всихання дерев

СфЙ, пошкодження, ураженвяi 1sоjp!9.цL 
(ПфrlНОКе, !lJl,be, (cP,J l, cl!rb!c)

ви,л розпо,uiлу пошкол*"пu" ,r.р.ч-rrqard,lдрл.й lппоlинпкпп, ггловпп, куртпнний)

Ьбсяi ушколжеrоi ;r"p""""" ni r Tc*iipi tБio"ipHol J{к,\,б. Nlclplв. } lo\l), ,lllc,]i
с\,хостiйноi ,, У- кчб, M.,rniB

()знаки llсrгiрtIlенпя с ган) ]]iсови\ наса,!хенL впявt,lв:

майс,гер лiсу

202l року



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появ)' о jHJk поl iрщення санiгарного стану лiсових насаджень

волинська

(Дв"озо!нп РссhбJiка Крltrl. oli]acтb)

ДП СЛАГI <Камiнь_Каширськагролiс>
(Hari!cHyBaHHi зпаснпkа riclB, поФi ного лlсокопхсý-вача)

Лiсництво: Тоболiвське

Ск-!ад

зiвниннний

майсr,ер лiсу

\рочl]lltс
квоOтал Jф /-,-р Btl. ti:l ,Vl a| ,lti.lянка,N[,,: lI jlоIIlх+З l,cl.-т.1гlIl

Тцкцl цi l'i нo.\uрак rcрцс,пtпко насчtlлп,ен ня

i-Ц-п_"ь fiфокiв.6,-,нr l с r 7 ((р(]нiй,.-]iзлl<lр z/ сан,lиvеlDlв.," ч,)]l,]tлj:.,. |l!вноlз €О 7 гчп,,ltitу' {?,лаr - .'
_. ,ексllозицiя .-групт '- 

.

рсльсф
lIljlplc г

! пlдлrсок

JIiсопатологi.rна характерис,гика ЕасалжеЕня
Вид пошкодження васадження (JIicoBa поrкежа, бiревiй, снiголам, о6:lелснiння.

вiдмирання та вси\ilння .lерсв. захirращевiсть, об'iлання -кiдни*а",u хвоi'/листя. наявнiсl.ь
r}сенl. масовий лlг \lc,le.lllKlB. опlIдання хвоirlистя. вiдлущення кори на стовбурах та iнпli
озяаки. не xapaKтepнi дltя нормlлtьнtlго c,taHy лерев) _Всиха""я лере"

ВИД РОЗПОДiЛ}' ПОtrrлu_lrксни,t JepeB:лrrodzl?/oгU?i 
(ПОоl]lПоfillй ln\llnnlii, N\|lтllпHln)

UЬсяl ушкоджено'i Iсрrвини нэ l rcKtapi toKuпtipHtrt lO *уа. rtctpiB. r torrt ,tttc ti
сухостiйноТ _7D куб, Mc,r.piB

Ознаки погiрtllсння с rlttlr ticclBttt виявив:

j 
-, 

az_ 202 lpoкy

IIoNt. лiсничого
lлiсн qиil (по iqнпkл,.н,ш.пп

. ВисновоК iHжuHt,lr" Bi_r li,r) ((еКiОГЧ, ll\оронИ i захисrr llicr lenb:lBHl)ln
лlсогосподарськогО (пi(п\lис,lив(ького) п iлгtрис ill с l.Ba або lIре,,rс.r.авника .цep)iaBHoIo
спецiалiзованого лiсозахпсноl,о пiдrrрисмства цодо необхiдностi здiйснення,llсоJахисни\ чи
iнших lзходiвзполiпшсrrrrяс.tнitlрliоrсlсr;н1 фiв]:lрсз\.lьlаIil\lllог.lяlrсlнil.-rгчоt,rс,lttr
лiсово-l _r iля н ки:нlrс4 o)H.L,tпш поmребуt !l!iИк.ц!L!!цjп!ц!9!J]фц!!

З oz_ ZrlZtp

lнженер О3Л Андрусь О Р

Цр,ц!9аь!о В_!!,
(ill]lliirп та пп]';iп]б

Ступiньпошкоджснtlя.ураrксннл: цо9Qццаце \"

202l року



ПОВIДОМЛЕГIНЯ
про появ}, o,1HilK п(,гlршсння caHi,l apHol о cIaH), лiсови\ на(ад)п<нь

волинська

(fuФно!н. Рсслублiм Кр{м. облфтЫ

ДП СЛАП <Камiltь-Каutирськагро.пiс>
(lаlпlскузанвя вlаснпка ]]clB, постlil!опr пlс.коппýц.- валаl

Лiсвиц,r,во: Тоболiвськс \ рочl] lllc
кваот:rп Nq l<.- Brr,,ti:I Nr: 2 дiлявка Nr:

рел ьс:ф

пlлрtс1,
пlдjllсок

Лiсопато-rогiчна характеристика пасадження

Вид поlltколженвя нас&Ilженвя (-пiсова пожежа. б}ревiй. снiголамл обJlе]lенifiня.
вiдvирання la всихзння _]jрсв. jrхdрашснiсlь. об'i-rання шхiлниками xBo'i jlиJlя. наяннiсlь
гусенi, масовий лiт ме,гс,lикiв, опалання хвоИистя. вi]Llущення кори на стовбурах та iнпli
озяаки, не xapaKTepнi л]lя норммьного с,lану псрев) _Всихання дсрсв

Ttt KLtt цi ti н tt .t а ра t;tt t е р uс, пt ч t;u н ч с ut'),ltt, е п п я

t'*n- /D h BiK7OpoKiB.,ioHrrcr l_ c.p.rHiй.,_riuverpZ-O_c.rццrrcrpiB.
сере.rй_вййБ]_79 u.,pi". '. ,,ur"o,u - фi гип,,лiс) 12{Х .

Ступiнь поurко,чх;сння. \,plnieH ня: пооd ч но ке _
,Вид розподi-ту поtпко.lженп\,тlерсв:rооаr7llrк?/li

(пооfяllоке. с]аокс, ccPe]ll., clllLll.)
(поо]r ноклii,,п}попtli, K\1)T]llllпir)

ОбсяI ущкrлжснс,] I.|1свини н,I I lcK,api {oKoviгllol
сухостiйно'i 1Q ку6, lrcrpiB

Озлаки ttot'iptttcHHlt с jllсових нпсiul,ке l]и я t]и tl:

маЙстер лiсу

? i; 202IpoK1,

пом. лiсничого
(лiснпчиfi (по!Пlни,l лlснlIп jго)L",

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i за,хпсry лiс}, дерriавного
лiсогосподарського (лiсоNIисjlивськоl о) tti.,lttриспtс гва або llре,iLсl,аl]ника ,,tcprкat]H()l о

сllецiалiзованоlо,'liсоза\ll(нL)lL) пi tпри,,vсгв.r lцо_]о Heoбxi,lHocIi ,r]LiilcHcHHя Ii((lза\и(нll\ чll

лiсовоi J iля н ки:н.rс( i,lл,c,tt ttп попtребl,t-в_tф щ.!о. lJllJiпццц!!!LrуаБ!!
lнженер ОЗЛ Андрчсь О Р

прцхраьцрвц,
(] l!L.lll Tn плllв шсl

202l рок1



l IОВIДОМЛЕННЯ
llpo появ) о lHak lluгiршення санirарного сган) лiсових насаджень

Лiсниu,гво: 1'оболiвське
квартап Nэ з}! ви;Li:r Nl ofý

майстер лiсу

дп CJIAI I <Kartil t ь- К iturирс t,ttltt,1,1o-1icll

волинська

lдвлlно!Ел Гс.п\6li € Крп!. olitraclb)

0lаilIФlу;Ф]яя гасi]l(аlЬiв постiiilк]гоliс.кtrпtr.ýва{з)

\ l]оч и lIlc
.ti,lяrrка Nл ,,,rorrtф f r cKraprB

I't]KL1l п i il н l l .\' |t llll xлlyl{ l ll ll Kll н n l l',ц{ ! н н п

Сппuд / Dh Bi;6 4 p,-,KiB.noHirc r_2| серелнiй,,аiаrrе rp 2_О.+я r иrrс rpiB.
серелнТЪГй@ч.цiп , lt.lвнога _.1Q|. _ lttп.liсу_lS2l4L -

JIiсопато-rогiч на характерисl,ика насадження

Вид пошкодження васаджепня (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння.
вiдмираннЯ та всихання ]repeB. ]ахаращенiсть. об''цання пIкiдниками хво'1'/лпс,гя, наявнiс,l,ь

гусепi, масовий лiт мете,lикiв. опадrння хвоi7листя. вiллущевня кори на стовбурах ]'а iнmi
ознаки! яе харак-гернi,lt,ltя нсlрплальноt,tl с'гану ttepeB) _Всихання,lсрсв___

\"гоNl\,члсjIl

Ознаки погiршення c,t,aHr .tiссrвих наса.,lжень виявлlв:

/.//., 7/
(, rl [[rllTa ппllвllujсl

Прlц9Оь!!о E-|l.
(]ilцltпl та пlllчлцс)

рельсф
lII,{plc l

лом. лlсничого
-rricjпIпll (п vi нпкn с{ r,tr,)

} or 2U2ТрБФ

C'.1ni* ,*пол**ня. !,раrксння: 0а.аОцца!е_ 
(ПфД фе' С-ЩКе' С'РфЦ' фШе

вил оозподi.r\ ||omli,1,lжcHl|\ JepeB,u,nou,,o"ii, ' '" ' '" '']"-l''" "' '' " '''''
бОсяl уш9Й,.".,l l(РсВИЯи н; l tcKrapi t.,K.,пtipHol J Kr6. ,,lc,pib.

сухостiйноi _-;1 куб, Mc,rpiB

J lr 202lpoKy

Висновок iнженеРа вi,,tдi;rу (сектору) охорони i захисту ltic1 ,tержавноtr,l

лiсогосподарськогО (iiсоNlисливського) пiдприслtства або . пр€дсl,аввика лержавноr,о

спецiалiзованото лiсозахисного гriлприсмства цодо необхiдностi злiйснепня.ltiсозахисних чи

iнших заходiв з по-,riпшенпя caHiTapHo1,o стаяулiсiв за резуль,lатами оI,jIя,llу санп,аряоlо сl,ап!

лiсовоi дilrянкиirrсс.. dxlce l ! лш поmребуе, в uбfr Kollo с g1l!цlрlц!ру!цg
lнженер ОЗЛ Андрусь О,Р

202l року



повlдомлЕння
ПРО ПОЯВ}' !| lHaK поl iрtUення санiтарнOIо с гану лiсових насаджень

I]o-illtlcbKa

(Двп)но!lа Рсспу6]i la Kplýl. oiracтb)

ДП СЛАП <<Каллiль-Каширськагролiс>
( l lаlr!сн\ вап я вJдсн пкп l]Фв, пtтjllн,п!П,I.qпт!лч l

JIiсництво: Тоболiвськс урочище 

-

ви,,tiл Nц Z_j дi-rявка Np / tr:lопlа ffcKTapiB

почхоOько В,М.
liH ltrаlл та ппввлпlс)

Вид пощкодження насilrlження (лiсt,ва пожежд, буiевiй. снiголам. обледенiння.
вiдмирання та всихання t(peв. la\ilpaщcнicтb. об'iдання ru*iлruпчr," хвоllrис,lя. наявнiс-rь
г)сенl. масовий лiт rlсlс,-lикiв. оплuнця хво'l'/листя, вiдлl,цсння кори на с.говбурах lа iншi
о]наки. не хдрi]к,lернi л.tя HuprlltbHoto ctJH\ ,lсреs, _ dc"xaHH" :.р.о

lнших за,\одlв з IlолlЛШСНllЯ cdHlIapHlJl\) clJH) лИ,}а р.з),lьlаlаvи 0l,,lя.l) сзнiгJрноI о clJHy
лiсовоi дiJIянки:r,/rсa, dлсап uя попребуt, в

lнженер ОЗЛ Андрусь О,Р

202l

(Baplar М;}G
Тч li( |l tli li н ч .\ цро liпNр ц с. l п u ка н а( lt i)!a, ( н я

! пlдлlсок

J IiсоlIа,гологiчна харакl.еристика насаджеЕня

Ступiнь пошкодrrссння. \,ражсння| п оо0 u н оке
фЛ РОЗПОДiЛу попtкоджених деревiлооdч lHo,(r?i (lПr]ПнокllП,lг\п,япii, N\|]тllлцлll)

Обсяг уrп_коджепо'i.,tсрсвllllll н; 1 r с]ктер] (oKorripпo) ,// кчб. rrcTpiB. v lortr.
сухостiйноi Р/ куб *. ,piB

Ознаки rrоtiршсння c,.lH\ ,liJUsи\ H.l(u,l'кJHb Bll

МаЙс'rер,rlicy

l D D/ 10l l p,rK''

llort.,'liсничого
(l1!H][Dlli (по!Пrнл( ] 0ll, пILn

/л о/ 20)

, Висновчк iнженс.рз Biл:i.11 {(eKlopy) uхорони i захисtr licy L(p)r(JBH(llr)
лIсогосподарськоIо (]lIUL,\lис]Iивського) ltiдlrрисмс.гва або пре.,lс-tавника ,цсрх(авного
сtrецiапiзовавого лiсозахисtlого пiдприсмства цодо нсобхiдностi здiйсяення :riсозахичних чи

Склау JО!!_ вiк4ýрокiв.бонirс г !ссре:rнiй,,лiаvе r р Цсанlиусtрiв.
середня.,висо,lа !_1t чс,рiь. поьноlа !yL, ^ lип,,лiс5' iEDa . pe.lb. ф

pol()



lIОВIДОМЛЕННЯ
про пояп) оlчак поliршення caнiтapнol() сгану лiсових насаджень

ДП СЛАП (Ка}liпь-Каширськагролiс))

I]o.,tиttcbKa

(r\BToHo!M Рссп}б]lка K|lпl..6racTb)

1плri!сл\ваtrtrя R]Jcl rli,rlсlя. пljcl i H.lo ri.оког!сi!вачrl

Лiсниuгво:'l'оболiвське

J liсопатологiчва характеристика васадження

Вид пошкодження насадженяя (-,ticoBa пожеж4 буревiй, снiголам, обледенiння.
вiдмирапвя та всихання ;1ерев, захарапtенiсть, об'iлавня UJкiдниками хвоi7]lисгя. наявнiсть
гусенi, масовий лiт ме],е]Iикiв, опалання хво'i/,пистя, вiд.цущення кори на стовбурах та iнUli
ознаки! не xapaKтepнi ]{ля норп,lального стану дерев) _Всихання дсрсв_

\ рOчll llLa

квартаll ,^{ч 1@ Bи:ti.rNr ZЮ ;ti:rянка,|ft

Та ксi цi li н a,tupa кпрр цс ttt ч Ktt н ocцlltce н н я

Ознаки Itоl,iрIпснtlя с l attl :tiсLlвих llllclt,lrlicпb вияt]ив:

маЙс,t,ер пiсу

. I-pyHT

Ступiвь пошкодженI]я. ураження: пооаuноке (ПООfllФNС' c]!oli.' ССNJ(' 
'll]LllС)

,ВИДРОзподiлупошltоjlхенихllеревirо.rаия,lкlrri'П''''"""''*"] 
ГП\ППЬrll Е\ПТ!ПСlП!l

Обсяr l шкOдженчi l,,DcBIlHll HJ I .cKrlpi toKorripHot 2 к16. vcrpib,, .., Iл
сухостlиноl /4/ к},о, \l( lгlв

rr rt, r rrlr 6^9rcKrlrгiB

сдцтиNrетрiв.
серелня..висоjга //,Р rre rpiB.
Склад /О4 Bibý@ poKiB.,inHircrf .ере rHiй.,_liavcrp
сеDедня,.висоiа d,/lxlctгi". tvnHota h V. ittп..,ticlIlовнога__]Lg. |с__ 

. perbci!
IIl]iplc I

), 
T,O\tY ,]исIi

з
Пэцs9эь\о В-М.

1i]Ltr.L]] trI пri, п]tr,

Висновок iнжeнcpo вiддiлу (сешору) охорони i rмисц лiсу лср)riавноI,о
лiсогосподарського (:riсоrrис:rивського) пiдприсмства , або . lIр€лставника лержавноl,о
спецlмlзованого лlсозахисного пlдпри(I1ства цодо Heooxl;lнoc]l здlиснення jllсозахисни\ чи

лiLовOi .]i.Iя н Kl!:r,llc.lOлt ll ll 
'! 

llt,lllpeOJ'l- в lбjцfuво cttttiпtttpttoi рrбкu
]вженер ОЗЛ Андрусь О Р

Ц О/ ]l.)] lptll.\,

IIом. л!сIIиLIого
сничиll (помлl!лк лlснхqФlц

202l року

О/ <2-02 lрЙ



ПОВIДОМЛЕНIШ
про появ) \, {HLlK llUl iрUl(ння caHi l JpHOl U c l aH) ]liсових нас.t-lжгнь

волиlлська

(АзтоноNяа Р9сп!6]iка Кппм. oarjacтb)

ДП СЛАП <Каrtitlь-Каширськагро.,riс>
(lmi !сtr]зllпп Bracl!]la,llLз.,kr.Ili]Ёoп) ll(nl)пtcl]DlllL

Jliсниur,во:'lЪбо:riвськс \ почlllllс
KBapтar Nч 1f Brr. ri lNl 61J ]li]lянка N9

,".,"".., _|Iff-*::*: :: /;:,*",,if :ili*""%fly:i, oi", 
o"n".,trГруr, _. пiдрiс,l,

пljlлtсок

JIiсопатологiчна харакlеристика насадхення

Вид пошкодження нас&цження (лiсова пожежа, б!ревiй, снiголам, об,целенiння,
вiдмпраяня та всихання дсрсв. захаращенiсть, об']дання шкiдпика\iи хвоi,/jIис,l,я. наявнiсть
гусенi, масовий лiт ме,l,сликiв. опадання хво't'/листя. вiдлушепня кори на с,r,овбурах ,га iншi
озRаки, не xapaкTepнi для норNlмьногtl с1ану лерев) Всихання ;tcpeB_

С,гупiнь пошколження. чражснн}li цозацLоце_ 
(ПООiПНОNе, О llбКС, cePcn'', СШБkl

Рид розподi;ту попr Ko;lжcHtlx -,lcpc в i,?,)(,d ttt tr,Klt й l "'u' ll []jii, ] р\ jtl цlii, ll рт]llп|lli])

Обсяr упrколжсноi.Lсрсtlини на 1 rcKlapi (ttKolripHcl) /2 кlб. мсlлiв. ,
с\,хостiйноi /о кчб, плстпiв,--j-al

Ознаки погiршення cтaHy лiсових насалжснь l]иявив:

,l,t)\1\ llllc-L]

майстер лiсу

.\ or zoz

п-,rоl r tд$ f_ ге Kr ар i в

Такса tli ti п о ха ро кlпер uсlп u ко н псаlrкен п я

насалжснь l]иявив:

\ о/ 202lpoKy

лом. лiсничого
(лЬничиfi (ломillяик ]icBl гмо )

Висновок iнженерц вiдлillу (ceK,ropy) охорсlни i захисl1, :tic1, ltep;KaBHtltcl
лiсотосполарськоrо (лiсоrrисливського) пi_tприtмства або преlсlавника державноlо
спецiапiзованого лiсо,]ахh(ного пi_tлрtt, мсгв.l lIlоло необ\i_lносli lдiйснсння,liсчlахи.,ниt чи

лiсовоi дiляпки:ltсссdоrе t u ш tttlmpeбyc

lнженер ОЗЛ Андрусь О.Р

ПрчхоOькр В,М,
(iнiч]r таппПшrцО

202l року

iнших заходiв з полiпшення санiгарноtю с,гану l за ре]уjlы,аlами оl,]IяrIч caHllaPH()!() claH\

йz.



ПОВIДОМЛЕННЯ
llpo ПОЯВ)' U rhJti ll\)l Iрlllсння cJHi l хрнOгt, с,]ану лiсових HJca,]ii{eHb

I]олиtlська

(Азтономна Рсспублiка Крпм. обiасъ)

Дl I ('Лдl [,.Klrrr,rrr_I(irlllIl]'cl,K.ll гl1,1i(,,
lHIii!cH\Ba } в]чс|лка,li.]з посllпtrоIо]iсо[орiсrlчачаr

Jiiсництво:'I'оболiвське
квартм Nч 1!/ видirl "l'{!

Illдлlсок

Склад /D0 .^вiл/fрокrв.бонirсr;Lссрслнiй,,:iаrrегр /4сонгичетрiь.
серсlня.,висJr:r ё /3 у:lоiв. повноlа- л L тип лiсч' /?-Ъсерсlня.,висdтll d /J v.,lрiв. повноrа4Е_ тлп.лiсу- V-Ъ .

рiвниннпий сксll0]иlliя .' Грунт
ре]lьсф
пlдрlст

J Iiсопато,rогiчна характеристика васадження

. Вид пошкодження яас&Ii)l(сння (jIicoBa пожсжа. бliревiй. снiголам. об-'lсдснiнllя.
вlдмирання та всиханнr,]Lсрев. захараll(енjсlь. о6'i)(ання lIlкilникаillи хвOi7jlисlя. наявнiсlь
I}ccнi. Масовий лil ]\teI(,lll)'iB. 1,1lil'liння \r.l)i,lиlJlя. B1,1,'lylllellllя к(,гIl H:l (l.\lпj\р.l\ ll l,,l l,
ознаки! не xapaкTepнi лrя норп,tа:lьного с,гану дерев) Всихання дсрсв

Ступiнь пошколжслtllя. \,раriевня| поаОццо,це_ 
(поо]lDФкс, ,]сбхс, сср,ТГ,iПП'О

Вид розподiлl rr.urK(, t)кJни\ -l(n.B://(l(/iJ.l//i/Klll' 'll\'J'''"'l'J' |'lLLl'r'гl''-'' l'

Ьбсяl, uшколжен,,l ,.p.*u"" 
",, 

l rcbr.rpi t.K.lrripHn) 2Р Kr6, lrсгrriв, 1 t,lrlr ,tttc ti
сухостlиноl /4 куо, меl pIB

Ознаки погiршевня стану лiсових наса,,Iжень виявив:

маЙстер лiсу

I Ot 202lport1,

пом. лiсничого
(лiсничяfi (помiчниfi лПцшчого

l: ,r, t )п
--t-, vr |v

Висновок iнженсра вi.lлi"-rу (ccK'Iop1,) охорони i захлсrr lic\ .l(p)ыaBHuIo
-пiсогосподарського (]liсоvис,]'ивськ0l,.,) tti ttlри,.лtсtва uБtr ttpr- lсtавникu ,lcpriiaвH0Io
спецiаtiзованого лiсоза\l1сноl,о tti;цlрпсvсt,ва lцо,,Lо необхi;tносгi з]tiiiсненн}l,titolartrcHttr чtl
iяшихзаходiвзпоjliпшенвясанiгарноrоставулiсiвзаре]у]Iьтатампогля]l)санititрнtll'осlilн\
лiсовоi дiлянки:нrссdаr,ut ttп поtпребl,е, вчбi/lою соч imарноi рчбкц

lнженер О3Л Андрусь О,Р

Прчхоdько В,М.
1ltr!!.rl la прilвлtrlс)

дi_rянка Ng _ плоu:аJ_ Q l eKlapiB

Т4 кса цi i Hal .t аракпlеIлtсtпцкч н чсцi.лtсе н ня

Haca,llжeнb виявив:

202I року



l lOB lдомJIЕI Iltя
про появу о,нзк llol iрlUення caнi Iapнol о с laH} лiсови\ нэсаджснь

ДП СЛАП <Калrirrь-Каtllирськагролiс)

Во;rинська

(дпол.!яl Pcql)i1lIKl кгlпl o,iricTb)

(llý !св!вlя!я вjlolKari.i3. постlliноml]coKoP!.,\BJln)

То кс а tli i н о хчро кпlер uc lп чко п о счiясен н а

Склад /оr, r,iл64 p,,Ki r.,i,,Hir.r '/ ссрс_lнii],,_tiз,lс,р2а cдrrlrvcrpiB.
.ере:rня,,ви?6Б]]__4-u., pin. u.,r"u,--, 'О.| tиtt,,.iсr l' 'LC- l(. ь"|,
рiвниннний . .ксrrоrицiя .' Грун, _. rri:tpicr

Jliсяицтво: Тоболiвськ0 урочипlе
KBapTar J,tч _f Blr:rilr N 75 ,ti;rянка N9 ,rlrorrla //Z r ск l apin

пlдjIlсок

Jliсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насаджепня (лiсова пожежа, бу}евiй, сяiголам. обледенiння,
вiлмирання та всиханн,l .lepeв. ,]axapallleнicтb, об'lllання ulкiдниками хвоi/лпстя. наявнiсть
гусенi. масовий лiт Mel,erlиiiв. опaцання хвоi7листя, вiллущевня кори на с,говб}тах,l,а iншi
озваки, Ее xapaкTepнi Jt,tя нормаtьного стану дерев) _Всихавня дерсв-

Crynino *-подr(ення. \,]]ажсння: 09рlцJ!о_ц9_ 
(ПППЛПl]ОКе' clnUKe' te|lel'', cxlb'e'

вид розltодiлу поurхоr*"""" u.р.",r,rЙ*,;;i i? il|0' J llПЬllПГ)ltrЫ'r, b)|rlП llii)

rJбсяr )шцдrженоТ IJр.,вl,ли Hil I r.,Krapi {,lK,,vipHr,l J_ кr;, y.,,u;n.

сухостiйноi _| куб, rrc rpiB

Ознаки погiрrпснtlя с ганч lliсових tlаса,,lяl l, l}плl]иl]:

маЙстср лiс}

/о о/ ]0] ll), )|,v

lIoM. лiсtlичоI,о
(iiснпчпii (ло!iq|иl( trЬнlцtrо)

le ot 202lрй}
Висновок iнженера вiддi;rу (сектор),) охорони i захис-rу лiсу державноI,о

лiсогосполарськоIО (rliсо!ис-.Iивськоl,о) пiдrrриспtства або прсдсl,авника державн()I,о

спецiапiзовiного лiсозахисноl.о пiдприсмства щоло необхi,lносl,i здiйснення,tiсulахиtttих чtt

iнших заходiв з полiпшення санiтарного cTaByfciB за результатами огля!tу caнll,apвoI,o c,laHy

лiсовоТ дiлянки :н осс ё а r е п t t я п о пt р е б.у с sцаИLо_в!.

lнженер О3Л Андрусь О.Р

20] L poti)


