
IIро поrI

Лiсництво
видiл Jф ýО. лятtttа Лс

Склад 9[зlr l
lЗ MeTpiB, по

Iр"ч

Вид поIп
ня та х

гусенi, масовиtI
ознаки. не xal]i}K

Додаток 2

ло Санiтарних правил

ШОl} l / l, ()N4 Л l ],НFIЯI
озIlilt( ltol,ipllteIttlrl cll Ili,гir;rllo1,o cl.irtty .lliсових tIасаджеltь

Bo;l lt l t с i,lttt tlблltсть
(ABToHoп,ltta Рсlt гlублiкаr KpltM, область)

"МагlсtзIIIIT,Kе ЛГ"
(lraiiпTe rlyBa rl ня влас н Ll Kil, r iciB, пос-гi ii ttого л iсокористувача)

IiIf ьке )/рочI.] ще квартал +N9
IlJIоtц{l J, З_l,ск,гарilз

'Гакс art i йrr а х aц] i,I iil-ерист и ка насадженнrI

середня висота
, експозицiя

. пlдлlсок

J Iiсоп а,r,о.llогiч Tta х i,i l]акl.ерL{с.гика FIасадження

rтя FIасаджеI{ня ("пiссlва поiItежа, буревiй, снiголам, обледенiння.
epel]. захi}раlшtеlliс,гt,, об'Тдаlтtlя tпкiдниками хвоi7листя, наявнiсr-ь

iT метеликirз. оllадаrtrтя хllrlilлистя. вiдлущегтня корИ на стовбуРах та iHrlri
:pHi ;цrrя норl\litJtьItого с-гill r,r, дцерев) _

Ступiнь по Д)КL'ГI НЯ. ypi,t;I(e ll Н Я :

Вид розпод у поlIrкод)l(етil.J х дереll :

Обсяг ушко loT деревtлtти irа i
куб. пlетрiв

ознаки погi шеFII] rt с,гil}i)/ л iс<llзих Hacit IJt.lяBt.l}l:

lO 202l_ port1,

(лiсничий (поплiчr lK лiсlrttчого)

\о 2021_ 1эок1,

Висновок
лiсогоспсlдарськ
спецiztltiзова
lнших заходlв з

лlсово1 дlлянкI.I:

IнNlен зJI
(пос

l,

слабке
(lrоодиttоке, с.ltабке, середн€, сильне)

!lQадtLlLQкщЙ
( гt otuit t t t ti ti t t ii, гру гt cr в lt l'r, курт и н н и й )

I,crtrapi (oKob,tipHo) lS куб. MeTpiB, у тому числi

_Поторась С.В
(iнiчiали та прiзвище)

нженера1 вiд:liлу (сек rtlpy) охорони i захисту лiсу державногогО (лiсопtl.tслt Итзського) ttiдприс:л,тствtt абО ПредстаI]}rика дерх(ав}{ого
лtiсtlзitхrtсtrоl-сl пirtпр1,IсNlс,l ]]iI Itlод.О tlссlбхiлностi здiйсrrення лiсозахисних LIи

!6 2021_ 1lort1

l)I(el-ib

]]с:3уjIьтатами огляду caHlTapHoI-0 c.I.aHy

_Зiнич С,С_
(iнiчiали ru npi,rrru.,l.;

{fiodatttoK 2 в Kttii'fklcпl(lttOBlt liil .эу 75б Bid 261.1().2016}

6r--ач- О U
(tнlцlаJIи та прiзвише)

М-р лiфl, _
r'rIiлllt,rc)



Долаток 2

ло Санiтарних правиJI

п()RIl]tоI\{JIIiння
у озtlак llrrl,ilrlltetllIrl c;llli,г:rpllo1-o с],аIIу.гliсових lIасаджень

IJол l,t l I с i, lta tlблltсr,ь
(ГuГ*опп no l)cc r rубл i ка Кр 

"r, 
oOno.rg

лiсництво М невицьке )/роLIиtце KBapTaJr Jф
видiл М l5 д лянкil "Iщ 

-_ 

llJloula *3r8_гс:it.гtцэilз

1'attc аrц i йн а1 х ар r t Jil-e р и с-г I-] ка насадження

IIро IIorl

Склад
2? MeTpiB,

l0
(п

( 202l_ рок1,

(лiсничий (поплiч к лlсllIJчого)

t0 _ pot()/

Висновок
лiсогосподарськ
спецiалiзоваIlого
lнших заходlв з

лlсовоl дlлянки:

середня висота
, експозицiя.-, rру , пiдлiсок

Лiсоп ir,гологi.l tta xi,r l)ак,герt.lс-гика насаджеrIня

]енIIЯ насадженНя (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
н}rя деl]еl]. захаращеtliсть, об''йаттlrя шкiдниками хвоi7листя, наявнilcl,b

масовиri iT п,tетеликirз. сlltадання хttоi7листя, вiдлуп{ення кори на стовбурах та iншi
не xapi1 pHi :lrrя норj\]itJIыIого с,гiiirу лерев) _

Ступiнь п

вид розподi у п()t]lкод)I(е1ll{х

Обсяг ушко eltO| /церев|IIIr.I l l,crtrirpi (oKoblilэHo) lr куб. MeTpiB, у тому числiсухостiйноТ | куб. п,тетрiв

ознаки погi

t,,ilu,*'

)I(et-lcpa l]I,I(.цlJI\/ (сск r ,l1l1,) охороFIи i захисту лiсу державногоо (лiсоп,tис"llивського) ltiдприеплсr-ва або предйавника державного
riссlзахl,tсtrоl,сl lтi/Iпрt4сп4с,l iiit IL(O/(o t,tесlбхiдrlостi здiйснення лiсозаi"a""* .r"
лiгтrттеrтн я ciiTiiTapTr ^

л ъ"ý]).л ",,, a,l з,а,л)е:зу льтатами огляду с ан iTapH ого стану

_Поторась С,В
(iнirriали та прiзвище)

Зiнич С.СIнжеiте зJt

lб
(поса

(l 202l_ port1

Ilя cTa}l), .llс()l]их Flacit. l;l(etll, Rиявив:,ft
_/ -24}-<-/

t | о.!-('0,
( i н i'uiall и та гГрiзв и ше)

{/lоDпmок 2 в ; tцii' Пoc:ttt п l l 0(] tl It t|t .'ty 756 Bii 26.10.2()]6}

(iнiчiали та прiзвище)

| Д[П "Мп,r.:tllттlьке ДГ"
( traIiltIe нува tlня власн rl Kar, r iciB, постiй trого лiсокористувача)



/{одаток 2

.lo Сагri,гарних правил

п овl/ LоN{JI |lнI-Iя
у озI l а It ll ol,i р tll etl II rl ci l lliT;r plto 1,o ста lry JIiсових IIасад}кен ь

Воли1,1сt,ка обласr,ь
(Ав,гсlноп,r tta Рсс r rубл i t<a l(p lrM, tlбласть)

лiсництво М невицьке )/рочище квартал 1J
видiл Jф Б -/ д лянttа ,ilfg пJIоща ч2 _гект,iрiв

Склад t0 Съ

Такс arti йнаl xapil Ii герL{с,гI-{ка IIасадженнrI

E'l poKiB, бонiтет 2 . ссредпiйr лiаметр 2Б сантиметрiв, середня висота
?| MeTpiB, по gё, ,"rl лiсу lzC___, релiсф

Вид
вiдпtи

Обсяг уш](сl

IIро поrI

.,tФ
(поса

(

lo

Висновок
лiсогосподарськ

2021_ porrl,

N9

BiK
:ота , експозицlя

--, ГРУ l- ,lll,(plcl, . пiдлiсtlк

Лi сопа,гоrlогi.lн а х а l]ilк,I,el] исl ика насаджегlня

tIЯ }Ia}саj{х(еIlНя (:llctlBtt по}кежа, буревiй, снiголам, обледенiння,

масовий
,{ханlIя Дере1]. :taxapalllettic,t,b. об''йаtrllя шкiдниками хвоilлистя, наявнiсть
iT птетеликilз. оl-тадаrтнlt хrlо7листlт. вiд.llчUrення копи на стонбчпях тя iTrTTTi

не xapil

Ступiнь rlcl нIlя, },ptlil(c] F{ IIя :

вид розподi

су<остiйноТ * l куб. п,rcтpiB

( поо,t-tинокий, груповий, куртинний)

(ortorliprlo) ц_ куб. п,lетрiв. у TO\,t\| чис;тi

ознаки пtlгi meнIlrI с,га]rу JIlс()вих IIaci.1,1lrI(eIIb l}ияl]ив:

(rriдцlас)

(лiсничий (помiч к лiсtl1.1.tого)
_Поторась С.В

(iнiшiали та прiзвлrще)

lr 202l_ poKl,

спецi;ьтiзоваllсl

H}KeIIcptl tзi;1;1i.r5, (сек r,op),) охорони i захисту лiсу державногого (лiсопtt,тс.:lивського) ttiдпрlлсr,tстваl або представника державного

iнших заходiв з

лlсово1 дlлянк],r:

_Iнже _Зiнич С.С
(пос

/бr 2021_ portl,

зJt

(iнiчiали та прiзвище)

{Щоdumок 2 в кtцii Г[осtlt(lltOвч Kjl.,I .\!! 75б Bir) 2б.10.2016}

(iнiчiали та прiзвлtще)

( tлайruе нуваttня tsласIi l.t l(it ., r ici B, l rocTi Ёtно го лiсокtlристувача)

цQд,{, л-го



IIро пOrI

Лiсництво М
видiл М .-9.] д

урочиLце

Додаток 2

.uо Санiтарних правил

п,овIlLOмлЕ,нtlя
озllrlк rlol,i ptltetl Ilrl c:l lliTa рltого cTally лiсових lIасаджеIlь

Волигtсt,ка областl,
(ABTtlHoMt.ta l)ссilублirtа KpttM, область)

_-- ДЦ_]А4ацс:Lщцъ]!9ДЦ_
(ttaiiMeHyBattt,lя власiIIjliil ,iiciB. пocTiiittclt,<l лiсокористувача)

eBI]I_1bKe

янка N
квартал

IIлоtца J:|8,Lгек-гаlli в

Ttrttc ацiйна х apit li герI-{с,I.1.I ка IIасадження

Склад [О Со, 
,

22 MeTpiB, п

_=-,IPYI , пlдлlсок

Вид поlпко

JIiсоп ai-o: тогi.т н at \ а ll актери с.ги Kil насадх(ення

II}IЯ нllсili]же}{ня (.ilictlBa tlO)I(e)i(a. буревiй. снiголам, обледенiння.
в. захараutеtt iс,гь" сlб'i'д(аltrtя rrткiдниками хвоi/листя, наявнilcl,b

вид розподi

Обсяг yшко
сlо<остiйноi r.3

гусенi, масовий iT л,lетеликilз, сlttаtдаlтня хtзоi'/листя, вiллуrцення щоDи на стовбурах та iншi
ознаки. не XaDx pHi для норNтtlJIь]{ого cT.tlI l\. леlэев)

Ступiнь поtш джеIIн я, )/par(eHI{rl : с;tаrбке

l l,cririlpi (окоilliрrlо) 2о куб. MeTpiB, у тому числi

ознаки погj }]я стаIlу :liсових }lacil,1()l(eIIb I]LIriвиl]:

Ф-,. C-'n,,.,' 0 F
1rriлпис) (iнiчiали та прiзвище)

lo

(лiсничtlй (полriч _Поторась С.В
(iнiчiали та прiзвttще)

.I(epeBlJ tIи
плетlliв

_ рок)/[о

висновоlt i
лiсогосподарсьliо
спецiалiзованого
iнших заходiв з п
лiсовоi дiлянкll:

Iнжене

|ь
(лоса

I

(lliс,опrtлс.ltt.rвського) ttiдlпрt.tсш,tствit або прaдaru"*,"по державного
1созахI,IсI lог0 tilдприс]\,тс.|.l}а rцодо ттеобхiдностi здiйснення лilсозахисних tIи
iпtliегтня саttiтарного с, r.i}t]y лiсiв

20] l

{7\оdаmок 2 в кцii' ГIос пl {t l l о(] t.t КМ .\"у 75б Bi0 2б.l0.20I6}

l/

]удьтатами огляду санiтарного стану



.Щодаток 2

ло Санiтарних правил

гIовI/{()N4л EHH'I
у озll:lк rlог,iршtеlIIlrl cillli,г:lpllo0-() сl-аlIу.гliсових IIасадже}lь

(Двтоноп,rltа Рссrrублirtа Kpltпl, область)

IIро lr0rt

2 S MeTpiB,

,

поI]

"f{г"
(наlirчrеrtуваriltя власн1.1l(it .iriciB. ttос,гiйttогсl лiсоксlристува.lа)

лiсництво М евI4Ilыiе ),l)оl.Ilaще
видiл Jф l/ :r яrrкtt,ф

l'аксаrц ilirra xapiI li герl{с,гика }{асадження

Ip),

квартал ,\fu 2ч

Склад Кз2Бп середня висота
, експозицiяl

, пiдлiсок

JIiсогr а,l,ологi.l t t а х tt ]]ак,геl] 1,Iс.гика насалження

Вид пошко :ен}{Я IItlсil,],liкеIiня (ilicclBa t]o)lte}i{il, буревiй, снiголам, обледенiння,
иханlIJ шl)св. захараlttсttiс,t,L, об'j'даltltяl шlкiдниками хвоi7листя, наявнiсть
гiт мстеликilз. оttltдаттгtlt хtltlj'/.пl.tстя, вi,цлушIегlняl кори на стовбурах та i

озt{аки. не xal]a l ,](JIяI норNlаJIыIогО cl,tl}l\/ леlэев)

гусенi, пrасовий

td

вид розподi

Обсяг ушко оi' деревltllI.{ IIа 1 геrt.r.арi
су<остiйноТ куб. irTc,TpiB

ознаки погi ентlя cTill{y Jliсоl]их FIilcil,][;l(elI1, tJиrl l]иl]:

Ступiнь ltotrt д)itсFIня, }/ptt)Ite tI I{я :

у поIl I KoJ()l(eIl l lx дерt,}i:

м-

2021_ port_y

(лiсничlлй (поrлiчн к лiсllltчtlго)

|0

висновок i

лiсогосподарс
спецiалiзова}i ого
lнших заходlв:] п
лiсовоi дiлянкlл:

Iняt зJl
(посад

__ 9д!Lбке

(гtосlдtлнокий, груповий, куртинний)

(oKoMipHo) l 5 куб. MeTpiB, у тому числi

llcoзltxItoIl()]-0 пlдпi)ИсNIс iiii.I Illt)дО гlесlбхiдностi здiйснеrrня лiсозахисних LIи
лiпu tet-t ня cat t i,rарttогt) с,к l ly л i сilз з7ерль.l.атами огляду санiтарного стану

_ __Ца9+ Ьбо

__Поторась С.В_
(iнirriали ru прirr,ощ.;

_Зiнич С.С___
(iнiчiали.а лрiз.uЙý-

lb __ pO li\

(ttiлпr.rс)

202l_ polti,

жеFIсра вi,it.цiлУ (cert,r,clpy) охоронИ i захистУ лiсу державногоо (_riсоптИс_rlIлвсLкогО) rriдгrриС,]\IстI]а абО представника державного

{ЩоDаmок 2 в кtцii fIoc,ttl(lttOBll Кл4 .\!! 756 Bid 26.1().2()I6}

_ffi

(tli.Ltпt

(iнiriiал и та fi'рiзвише)



квартал Jф Э(

Оа?-, r,иrт лiсу Е ,k , РеЛЬСф l__-;_, експозицiя
. пlдлlсок

_Зiнич С.С
(IнIц|али та прlзвище)

Zt, 1l_])oli\

Ktlii' frоспtчllовч КIVL\b 7 5б Bid 26.1 ().201 6}

IIро по1I

Лiсництво Ма

tO MeTpiB, по]
. гDч

Вид пошко,
II та

масовий

Iнженер
(посада)

)/роLrище
l Lтоtца

Додаток 2
ло Санiтарних правиJI

tI() l} I.1 t t)N4 Jl I,] t] l] rI

(rtariMeHyBatII{я власIJ14 Kir .,I iciB, no.@

видiл М _ЗД_ iii _ _О-a *,*,рв
l'акс ац i lilla х al)a li ге1]I{ с.гI.I ка н асад)tен ня

Склад ЮСъ+ h, BiK 58poKiBtK ýJpoKiB, бсlтliтеr, l-- (,ередлтiй дiапцетр 22 сантиметрiв, середня висотаотаО,?. l,иIт пir:ч (? _ пz, .^л__ ___1_

евиI_1I)ке

ятткit jyl

не харакl

Ступiнь псlшl джсгIня, ура)i(еt{ня:

вид розподiл

Обсяг ушко дереRr]IIл{ IIа l t,ertrirpi (окоп,riрrто) 2с куб. MeTpiB, у тому числiср<остiйноТ ( Ь куб. мтеlгрiв

Ознаки погiр eHH rt ста]{у .гliсоrзих

(посада о.ц
202l_ рок1,

(лiсничиir (поп,t i чtr rr _Поторась С.В
(iнiчiали,u прirr"щý-

/О 202l_ 1эок1,

Висновок iH
лiсогосподарсько
спецiаrлiзоваF] ого
iнших заходiв з п
лrсовоl дlлянк],I:

JIi с о гl zl, t,олt сl гi.l l l tt х i,l l)aк.l-cp I.{ с.г икtt н асаджен ня
(енI{я I{аlсilj{)кеI{ня (,rr icoBa ITO)i(e)ta, буревiй, снiголам, обледенiння,ханlтя дереt], захараш(еltiс,гl,. ttб'l',цаlllrя шrкiдниками хвоi7лис.,-о, na""nicr"zrDvr/ Jlylv l л, па)БНl,u l ЬlTМсTеликl]],OiTtlДaнllltхlзol7лиcT't.Bi

:pHi . tля нор\lilльIIого c.l illl\ ](cl)cB)

tcpa вiл:tiлу (cek,rtlpy) охорони i захисту лiсу дерх(авного(rriсомисrtl.rвського) пiдlприсмства або представника державного

{flоlоmок 2 в 1.

lb l/

( llljlIlIlc) iйi;Г; 
"г,"r,u*)



IIро поrl

Лiсництво Ма
видiл М _Е;цi

Додаток 2
zto Санiтарних правил

tT () I] l ll 1 о N4 JI I,] FIIlrI
озIl а к llclI,i pltlell lI rl cll lt i,га рllого ста lry ;liсових IIасаджень

__ ._*__I]сlлlJ I tc 1,li;l об,rасr ь
(д
^B-1,oHoNlHa 

l)cc, r rl,б.lr iKa t<pr,r. пБ*ф

(rtariMettyBar.l{я влас[Iи l(ar r, iс;ц п@
I'I]lI)Ke )lрочишlе квартал ,\l9ятлкtt 

"Г,Jц lT.]Oпta __Цq,.-,,*чй
l'акс ац i йнtt xtl l]il j( гс pI I c,I.tj liil Il асад)l(енIlrI

\z

_ , Illлрlс1 пlдлtсок

tханlIЯ Деl]9л' Захараш(еtiiс'гt,, tlб'i;{апltlт шrкiдниками хво't'/лисrr,, 
"u"""iar.]т ]\{етеликjв. оlтаданrтя хtlоl7лlтс.гя,

pHi .,цляl нор]\4альI-того cl.tllr1, дерев)

( псlодинокиl"t, групов иИ,

геriгарi (окоп,riртто) _/j пуб.

куртинний)

MeTpiB, у тому числi

I]I,trIвив:

(посала)

(лiсничий (попtiчнr

2021_.;эclKv

Висновок iH
лiсогосподарсько
спецiалiзованого ,rl озахисIIогсl tri2lгlрисп,rс,I lla Iцодо tтеобхiiнших заходiв з
лiсовоi дiлянкrt: ___здl

IHжeHeгl
(посада)

lб v

:eEIcpiI вiдliлу (сек.гору) охорони i(лiсомlтсливського),riдпlr".rйuо 
або

1,Lbvy-,* 0 Д
(iнiцiали,u прirrЙý-

_Поторась С.В
(iнiцiали ru npir""urý-.

S

захисту лiсу державт{ого
представника державного
здiйснення лiсозахисних tIи

,ми огляду санiтарного стану

_Зiнич С.С
(iнiшiали ,u прiз""щý-

Склад tdgt t f,п,
повI
rр),}I

гусенi, масовиt'I
ознаки, не xapilкl.

Ступiнь поrrr )Д)I(L] lII] я, )/pil)Ke}l ljrI :

Вид розподiл поU Iкодц)I{еIl rlx дерев :

Обсяг ушко tol дерев1.Itlтл lra l
5. п,rеr,рirз

Ilя cTa]ry лiсових г

ср<остiйноТ __l L_

Ознаки погiр

-- ]lOlt\

IIiсопа,t,олсlгiчтrrl ха l]актерI{стика наса/{ження
вид поtuко

Hj; ;:|ý;'":.':'j:,,:]:::::: .l'^".i:|illr: 
буревiй, снiголам, обледенiння,

{f,оdumок 2 в рсс) .tlii fIоспt(llt0(lll Клl .\!! 756 Bic) 2б.10.201б}

(rriдпIrс)q ,., l 202l_ 1lort,r,



Додаток 2
ло Санiтарних правил

п () l}l/l tON4 Jl l,] н I l fl
IIро поrI озIIil к Ilcll,i ;rIlrell tIrl cil ll iTit рllого ста IIу лiсових lIfl сflджень

_---ВолиI]с ],lta об:rасть
(Автонопrна I)ссrrублiка Кри*, Ьблаrcr9

лiсництво М евиIlьке )/pol{Ia Lце квартал N9 чZвидiл J\Ъ r янltа Лс п JI оlцtl 5__L __гекr.арiв
'Гаrtс 

;rrц i йна х ар а l(,гер 1.IcT ика насад}кення

Склад }оС".
2 / MeTpiB, пов

. rDч

J Iiссl па,r,о-rогi.t lt tl х а l]tt ктер I{стика насадження

t{я
[женrIЯ llаса]tiксння (лr icoBa I]о)ltежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
ихан}_ц_lдgl]еIr. захараtrtеttiс,гь, об'i,rц;111119 t-tlкiдниками хвоi7листя, наявнiстьгусенi, пrасовий

ознаки" не xal)

Ступiнь поrш ,д)ltе I{IJ я, )lpa)Ite l-i ня :

вид розподi

Обсяг ушко
сухостiйноi куб. п,rетрiв

Ознаки погiр }irI с,гаtI)/ лiссlвих

___*-- ДП "MattetlltцT,Ke ЛГ''
(ltаtiменуваtItJЯBласlII'lliа.riсiв.ttсlстiЙt,

, .r""by,jr- *'ri.ur
:pHi ;цля нор]\,{itльного cTtlll\1 дцерев)

Вид пошко,

(поса

lo

даддJ-
(лiсничлlй (помiчrtr

висновок i
лiсогосподарсько
спецiалiзованого
iнших заходiв з t-T

лiсовоi дiлянки:

по] IIкод)iе}i ]Jx

еtlоi' деревt.ttitт

_. рок"\,

2021_ pcllc5,

k

.церев: _
(поодлrr.rокий, груповий, *урr""""й; 

.--

Tra 1 геltt,арi (окомiрlто) lS куб. MeTpiB, у тому числi

Ilt.lci,l.,t)l(el Il, ци яl}и l] :

uaD UL*,* о.л
@
_Поторась С.В--

(iнiuiали та прiзвrtще)

(r riлпr.rс)

жe[rept. вi;гtiлу (ceit ropy) охорони i захисту лiсу державногоо (лiсопtt,tсlt1,1вськсlго) triдпрl,тсл,тства абО предсr.авника дерх(авного| . -г --л- . лчу/r\4Dлчl U
lcO:]i,Ix],IcrIo0-0 п];lпр}iС]\{с,1 l}l1 п{оj(о rlеобхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
П iП t l rеН НЯt cit: 

::*й tlj"'тчff ,""",^" о -ооу санiтарного стану

зJl

lб
(посал

l1
(rriдпrri

ZU , t__ polil

кцil' floc:ltttlll0Bll I{l|4 .\l 75б BiD 26.10.2()16}

_Зiнич С.С_
(iнiшiали rа прiзrЙщý-

{lоdumок 2 в



Додаток 2
ло Санiтарних правил

п ()в I,,Lо]\{л t]lt tlrI
IIро поrI Y озltilIi ll rll,i ;r lttetI ll rl c:I ll i,га р l lclt"o cl,ir tly .ll iсових lIасаджеtI ь

_ВолиIIсLt(а область
(ABToHoMtta [rсспублiка Крим, областьi
ДП 'Ддлgtll.tцьке JrГ"

( tlaiiпre ну ва tl l]я власI,Il4 I(a .:r ic j в, пtlстi й но го л iсокористувача)

лiсництво B}lllbкe ),ро,.Iиtllе квар,гал \звидiл Jф ?O4 ятrttа Jrlu l]jlOula аО Огсrt гiцliв

TartcaTtiйrra ха l]il к,l-ерис],1J ка нАсilдження

Склад BiK(_6_ 1loKiB. бсlнiтеr-
? о пtетрiв, поl

Ip},

,\]9

lIl,rtрlс-г пlдJ]lсок

JIiсоп а,r,о-,lс,lгi.trtа xil l]актериотIтка насалження

Вид пошко eI{}LI I{аlсаlt)]iс}lня (л iсrэва по)ItеNtа, буревiй, снiголам, обледенiння.
IханluI 11el]9l]- захараrцеttiс-гь. об'iдаттttlт шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть
iT r,tстелt,ritilз, оltадаttl"тlt хtlоj'/лис-гя, вiдлущегtня кори на стовбуРах та iншi

не хара pHi ,lurяi нор\ltlJIьI{Ого cl-tlllv лерев)

Ступiнь поrп д}l(сl,{Ilя,,чl]il)I(е н ця : с.ltабке
(rtoclлr,tHoKe. слабке. середн(:, сильне)

вид розподi

Обсяг ушко
сlл<остiйноТ куб. mTeтpiB

ознаки погi eHI] rl с,гt1IIу .ll i сttвих

ння
л,tасовиt:l

2021

(лiсни чиl-'t (по пt iч rr к лiсltIt,Itlгсl)

(поодll ноки it, групов и йr, кур.гинний)

еlтоi'деревlltll.] }{а l гекгарi (оксtмiргrо) lS куб. MeTpiB, у тому числi

(iriдпr.tс)
U^\*r, 0.Р

(iнiчiали та прiзвище)

_Поторась С.В
(ilriчiа.lIи та прiзвиrлс)

_Зiнич С.С

l(,l ý

to 202 l_ рок1

висновок i
лlсогосподарськ
спецiалiзованого
1нших заходlв з гI

лlсово1 дlлянки:

--IH (пос )

2п1_л t, _ l)o li\l

tжепера вi,цtiл}, (ceK,ltlpy) охорони i захисту лiсу державного,о (лiсопт'lс,,ttлвського) tliдпрттеьтства або прaдaЪuоч,"пu державного
tlсо:]i.lхlIсItOго п1]lпрI,IС]\{с,l I]а щодо лтеобхiдttсlстi здiйснення лiсозахисних LIи
лiпtltеrtня cattiтaptlcl1-o с la(y лiсirз зtr результатами огляду санiтарного cтaнy

зJI

{/{оlаmок 2 в 1 Kt1ii'ГIoctll(lltOBll KlVl .\!! 756 Bir) 26.10.2()l6}

(i Hi r.riали та прiзв иrше)

ltияl]I,1t]:



Додаток 2

ло Санiтарних правил

гlо l t l ;, l ()N4 JI IiH{ I rI
у озll1llt Il()I lpmellllrl c:l lIlтilрlIого cl,atly Jliсових ttасаджеItI)

____I]олиttс t,tta область
(l\ вrюнопt tta Рсс r rуб.лi ка Kpr,rM, область)

IIро поrI

Лiсництво М
видiл J',tЪ б 'rt

HeBI-ILtLKe

лянttll "ф

),llоLrище
llJtoщa j_!-;*b

'j'artc 
ат t iйtна ха j]ll N,I.ери c],14 Ktl t{tlсaiдженн я

Склад Сr*Гh iE 1эокiв.ботлiтеr,{.сс_.!_. r-сlдrнjй дiапrетр 22 сантиметрiв, середня висота2l MeTpiB, по o-.L , тигr ,,i"y _[rЭi "=_, 
репьсtР "":";;;#;';

- гDу -;; ";;;,,'J-'.r;;;БJ;Длiсок
Вид пош нIlя Ilaclt,rl)Ke}Itlя (rricctBa fIо)ltежа, буревiй, снiголам, обледенiння.

квартал Nq чý_

поодцд!кцй---

Обсяг ушко
сухостiйrrоТ r куб. п,rетрirз

ознаки погi ння с гаll)/

к лiсtl1.1.tсlго)

t,I

гусенi,
озFIаки,

та децItя lýрsд. захарац{еtl icr.r,, об' t,
'цtuтllя пrкilдниками хвоi7листяl, наявнiсть

N{асовии
не ха рнi,,цrlя норNаiIльного cTaI{,\. деltев)

Ступiнь

Вид розl

оджсtIня, \/plt)KeH Hrt :

у попtкод)l(с}I lIx дереl]:

,жеllоl' J(epeBl]ttl.T rrа l

М-р л
(поса

lo 202l_ 1эclKi

(лiсничий (помi.тн

to lt 2021_ port1,

висновок i

лiсогосподарсь
спецlаJIrзованого
1нших заходlв з Il
лlсовоl дlлянкII:

(rl iлпr.rс)

*_ l]oti\

I Iсових r[acit,]l)Keнb виrIвив:

женера rзi.ц,tiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державногоо (лiсоптt.тс:tlтвського) гliдприсплства або представника державного

?lл*n, D л_
( | нlцtал и та прiзвttще)

зJI

_Поторась С.В
(iнiцiали та прiзвище)

_Зiнич С.С_
(iнiчiали ru npiruиur.;

lb

{fоdumок 2 в реdокtцii' ГIoctltttttOBlt Iiл,I .\!! 756 BiO 26.I0.20l6}



Додаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМJIЕIII{Я

бiй,* "u 
Республ i ка Крипr, область)

'MaHeBll
(найменуван", uru.,,,"Й лiсiв, постi йtttого лiсокористувача)

лiсництво
видiлNc Ч -}дiля каN

/\
Склад ]о|gц , вlк

в,

\,рочиtl{е

пло!ца lБО гектарiв

---- -1!;-- -- - (iriuiurn та прiзвиШе)(пlдпllс )

висота 21
експозицiя

вiдtчtи

Вид поlшкод

гусенl. масовии frftfrБ ";.й; хвоТ/листя. вiдлушення кори на стовбурах та iншt

ознаки, не хара i для нормального стану лерев)

Ступiнь пош

Обсяг ушкод :еноi деревини на 1 гектарi (окоплiрно) / S куб, MeTpiB, у тому числi

сухостiйно\ l} куб. MeTpiB

Ознаки погiр ення стану лiсоrlих насаjlжень l]ияl]ив,

_ сr,-'лл"' е l

202l року

(iнiчiали та прiзвише)

__ __Потарась С.В. _

( iHi цiа.,r ll та rtpi,rBlrme)
(лiсничий (помiчн к лiсничого)

202l року

9

Влrд розподiл

(посапа

l(

9

Висновок
лiсогосподарс
спецiалiзовано
iнших заходlв з

лiсовоТ дiлянки:

|6 202l року

квартал NГs 3 g

Таксацiйна характеристи ка насадження

(S poKiB, бонiтет / , середнiйдiаметр ?7 сантиметрiв, середня

повнота 9r},,rn ni.y _$"DС , реЛЬСф ,

, rрунт ,iИрi", , пiдлiсок

лiсопатологiчна характеристика насадження

ння насадження (лiсова lIо}кежа, буревiй, снiголам, обп,о::]_:::,

шня дqр9э, захаращенiсть. об'iдання шкiдниками хвоТ/ЛИСТ", "u::i1:].:

нженера вiддirrу (сектору) охорони i захисту лiсу державного

го (лiсомисливськоiо) пiлпр".,*",u або прелста,вни:i"лj,,ч::::i":;

.{-*-._-
-- Зiнич С.С,

{!оdаmок 2 в еdпкцii ПoclttctttoBtt КМ "r(9 
756 Bin 26,I0,20l6}

( пiлп ttc )

_Iнжеrlер ЗЛ



Додаток 2

ло Санiтарних правил

повIдоN{JI l,],н}Iя
tlaK погiршеIlIlя саItiтарtlOго cTatly лiсовrlх Ilасадiкеtlьпро появу

Склад ЮС9 ,

висота 22
експозицiя

волинська об
(Автономна Республiка Kpr.rM. область)

лг,
(найменування власника лiсiв, посr,iiittого лiсокор1,1стувача)

лiсництво _ урочище квартаJ N! ч'
видiлNs 

'/ 
дiля ка Nс площа +,О гектарiв

Таксацiйна характеристика насадя{ення

к бS poKiB, бонiтет tд, середнiй дiаметр >'| сантиметрiв, середня

, повнота q*!, тип лiсу Ь " О( , рельсф
грунт . пiлрiст . t-tiдлiсок

Вид пошкод

Лiсопатологiчна характеристика насадх(ен ня

ння насадження (:ticoBa пожежа. буревiй. снiголам. обледенiння.

ll
масовий лi
не характе

Ступiнь пошко,

Вил розполiлу

Обсяг ушкод
сухостiйно\ t)

Ознаки погiршl ння с,гану

i для нормаqьного стану лерев) _

ження. уражеl{ня: слitоке
( гttlt,l.ttt t ноке. с.ilаб ке. cepe.,lH( " с t t",t ь не )

ошкодхtених лерев: ltоодиtlокий
(поодttнокtлl"t, гр)/повиt"l, куртин н ий)

ноТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 2о куб. MeTpiB, у тому числi

.lI icoBltx насаlлiкен ь L]1,I я B1,1 t] :

(посала)

м. л-го
(лiснrrчий (помiчник

202l року

iснl,tчого)

4*эr_:rS,J_
( iнiчiал и та r-rрiзвише)

9 2021 року

нера вiддiлу (сектору) oxopoНlI i захисту лiсу дер}кавного

(лiсомrлсливського) пiдприсмства або представника державного

2021 року

Bl,tcHoBoK iH

лiсогосподарсько

(посала)

tt

спецiацiзованого л исного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахис}]их чи

iнших заходiв з

лiсовоi дiлянки:

IHrKe Зlддg_С.с- iЙЙur",а прiзв"ше; 
'

lб

lння дерев, захаrращеtliсть. об'тдаltllя шкiдttиками хвот/лltс,гя, наявгliсть

метеликiв, опадання хвоI/лис,гя. вiллущенtlя кори на стовб}-рах та iншli

(пiitпис)

{loDotttoK 2 в pedaKtlii lloctltattoBu Км N!! 75б Bid 26.10.20Iб}

маневрtцьке

м-р лlсу

lI



Додаток 2

до Carriтapниx правил

tIoBI/l()MлI,,lIl lrl
про появу озIIак погiршеlltlя calIiTirplloгo cTally лiсовllх llасilджеttь

лiсництво KBapтclr Nч Чё
видiл N9 / Z лiляtiка Nl плоLца а, ( геttтарiв

середня
,

, пiдрiст пiдлiсок

Склад tгСз , BiK cSpoKiB, бонiтет Ч , серел.нiй дiаметр l7 сантиметрiв,

висота .l 7 MeTpiP, повнота QL. тип лiсу a;|!: рельсф

Таксацiйн а характеристIlка насадхiен ня

гусенi, масовий лi
ознаки, не характе

л ico п а.гологi,.l на хараI{терис,ги ка н асад)кеtI н Я

ннЯ насадження (лiсова поже)(а. буревiй, снiголам. обледенiння,

rння дерев, зах.rращеtliсть. об'Тjlаllltя шкiдниками хвоТ/лисrя. наявнiсr,ь

метеликiв, опаданнrl хвоi/листя. вiдлуrrtення кори на стовбурах та iншi

Ступiнь пош ня. ураження: слабке

Вил розполiлу ошкод)кених

(поодиноке. слабке. середн€. сильне)

дерев: поодинокий
(поолинокий, групови й, куртинн ийr)

на 1 гектарi (oKoMipHo) JO куб. MeTpiB, у тому числiОбсяг уш
сухостiйноТ 2О . MeTplB

ознаки погi ння станч лiсовлtх насаджень t]ияt]ив:

&.in ... (.7
(посала) (iнiчiали та прiзвище)

Потапасt, С.В.
(iнiчiали та прiзвише)

2021 року

(лiсничий (помiчник iсничого)

,Т деревини

2021 року/р

висновок iHfteHepa вiддiлу (сектору) охорони i захисту лlсу державного

лiсогосподарськогф (лiсомисливського) пiдприсмства або Itрелставника дер;,кавноI,о

."Ъ"i-йu"оrо пiсоЙ*".пого пiдпри€мства щодо liеобхiдностi здiliснення лiсозахисних чи

Зtцд:_С.ý-,___
-1 lniuiorlr та прiзвrlше)

( посада)

|Ь tt |zozt polty

(Автономна Республiка Кришr. область)

(найменування власн и ка ",l ic i в. пост,i й ttсlго л iсокорисr,r,,ва,tа)

Вид пошкод

{!оdаmок 2 в реdакцii lloctttatttlBu Км Л!! 756 BiD 2б.l0.20l6}

ПОМ. Д:Iq

Iня<енер ЗЛ



/Iодаr,ок 2

до Санiтарних правил

повlдомJIЕttI{я
про появу IIак погi ршеIl IIя са ll iTa рll()г0 ста tty л icoBllx IIасrlджеtl ь

волигtська област,ь
(ABToHclMl на Ресlrубл i ка Крrrпл. область)

лiсництво квартал NЪ 
'.oвидiл Ns 2 (-Sдiляцка Nq плоtца la,O гек,гарiв

Таксацiйна характеристI,Iка насадження

5 poKiB, бонiтет l , середнiй дiаметр'l4 сантиметрiв, середняСклад lo Сg,. ,

висота ?, метр
експо:зицiя

Вид пошко
иDання

гусен1, масовии лl
ознаки, не характе

Ступiнь поLшко,

Вид розподiлу

Обсяг ушкод
сухостiйноi _ /}-

1с

lc

спецiалiзованого
1нших заходlв з п

лlсовоl дlлянки:

коджених дерев:

ноТ деревини на 1

пiJ"оru 9,3, ,rn ni.y Ь ^ Dс , рельсф
грунт . пiлрiс,г , пiдлiсоlt

Лiсопатологiчна характеристи ка насадження

ня насадження (лiсова IIo)l(e)(a. буревiйr, снiголам. обледенiння.

захараrцеtli об'тдаtttlя шкi Т/листя. наявlliсt ь

ння. ура)I(еtlня:

поолинокий
(поолинокий, груповий, куртинний)

гектарi (oKoMipHo) / З куб. MeTpiB, у тому числi

),б. MeTpiB

Ознаки погiр ння стану лiсовllх насад)кень виявив:

м-р лiс
(посала)

2021 року

Щоа1 (.'f

-

(iнiчiали та прiзвище)

По t,apact, С.В. __.

( iHiцiали та rrрiзвише)(лiсничий (помiчнrrк iсни.tого)

2021 року

IJltcHoBoK ера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного

лiсогоспода (лiсомисливського) пiдприемства або представника дер}кавного

созахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiл"tснення лiсозахисних чи

зJl

(пiлп ис)

(rri_rпrrc)(посала

202l року

маневицьке

_,_ _Зiнич С.С._ _- (i,iiuln", та прiзвrrше)

{fоdопtок 2 в pedaKt\iI IIocпtctHo(]lt Км N!! 75б Bii 2б.l0.20lбl


