
ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

китвськоi областi

Леонса ВН,€ ИI,lппu€"uсmво кВuшеdчбечанське лi, zоспоdарсmво))
(наймсвування власника лiсiв, постi i,iного лiсокорисryвача)

Лiсництво Лебедiвське урочище :_ квартац Л9 599 видiл Nq 9_дiлянка ЛЪ _площа ZА_га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK l12 poKiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр 44 сантиметрiв, середня висота З1
MeTpiB, повнота 0.60, тип лiсу в2дс
грунт Дерновослабопiдзол, глинистопiщанi, пiдрiст _, пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
Вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об''йання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть
гусенi, масовиЙ лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
оЗнаки, не xapaкTepHi для нормального стану дерев) Омела австрiйська.пошкодження
стовбчповими шкlдниками

Ступiнь пошкодження, ураження:
(поолиноке, с;tабке, середнс. сильне)

Вид розподiлу гlошкоджених дерев: грyповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодх(еноI деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 4] куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноi Л_куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень

12

(посала)

11 2021 року

Iнженер охорони та захист},
лiсч

(посада)

1l

)

Войтенко I.B.

( 
i Hi ч i ал и та пр iз в ищф

ки на пло

Демидась I.M.

(^
Помi Кучер С,А.

(лiсничиir (пом i.tHltK лiснrгrого) iлпис) (iнiцiали та прiзвище)

|2 11 2021_ року

Висновок iHx<eHepa вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства шодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних LIи

1нших заходlв з

лiсовоТ дiлянки:
полlпшення санlтарного стану результатами огляду санlтарного стану

в

_12 2021 року

(iнiцiали та прiзвице)

рельсф рiвнuннuй, експозицiя _ ,



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

китвськот областi

деоеrcавне пidпрuе.цсmво <вutц ечаrl ське лiсове zоспоdаосmвФ)
(найпtенування власника лiсiв, постiйного,пiсокорисryвача)

Лiсництво Лебедiвське }рочище :* квартал Jф 600 видiл JtlЪ l_дiлянка ЛЪ _площа Ш_га

Таксацiйна х арактеристика насадження

Склад 8Сз2Дз, BiK 66 poKiB, бонiтет 1А, середнiй дiаметр 30 сантиметрiв, середня висота 26

MeTpiB, повнота 0.80, тип лiсу В2Де , рельсф рiвнuннltй, експозицiя
Iрунт Дерновослабопiдзол, глинистопiшанi, пiдрiст _, пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння.
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об''йання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану дерев) Омела австрiйська.пошкодження
стовбчпо вими TTTKI пниками

Ступiнь пошкодження, ура}кення:
(поолиноке, слабке, середн€, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев гDчповии

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 34 куб, MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ Ц_ куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень

\Лiс"".r"й
(посала)

_|2__11_ 2021_ року

Помiчник
(лiсни.t ий (пом i.tник лiснlгlого)

к
(iнiчiали та прiзвище)l)

\2 11 202ll року

Висновок iнженера вiллiлу (оектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецlалlзованого лlсозахисного пlдприсмства rцодо здrиснення лlсозахисних чи
lнших заходrв з полlпшення санlтарного стану лlсlв за татами огляду санlтарного стану
лrсово1 дlлянки:

Iнженер охорони та захист}, Демидась I.M.

(посада)

_|2__11_ 2021_ року

(iнiцiали та прiзвище)

Слабка

Войтенко I.B.

Qнiuiали 
та прiзвищ{



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

киIвськоi областi

Дернсавне пiDпрuелцсmво кВ б ечансь ке лiсо в е zo спо d ар сmво ))
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсоltорисryвача)

Лiсництво Лебедiвське урочище__ квартал J\b 600 видiл Ns ]_дiлянка Ns _площа 12_га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз+Дз, BiK 91 poKiB, бонiтет 1д, середнiй дiаметр 40 сантиметрiв, середня висота 30
MeTpiB, повнота 0.60, тип лiсу в2дс рельсф рiвнuннuй, експозицiя
грунт глини пlдрlст _, пlдлlсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть
гусенi. масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану лерев) Омела австрiйська.пошкодження
стовбуровими шкiдниками

Вид розподiлу пошкоджених дерев: груповии

(поолинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 2L куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ 1б_ куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

в I.B
(посала)

ll
(iнiuiir"ли та прiзвише)

(лiсничий (пом i.tник .ll iсничого)

Ступiнь пошкодження, ураження
(поодиноке, слабке, середн€, сильне)

_\2 2021_ року

Слабка

К},чер С.А.
(iнiuiали та прiзвище)

результатами огляду санiтарного стану
ки на пло 2 га.

Демидась I.M.

(

1,2 1l 202l року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства шодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
1нших заходlв з

лiсовоТ дiлянки
полlпшення санrтарного стану

l

Iнженер охорони та захист),
лiсч

(посада)

_1,2__11_ 2021_ року

oi

(iнiцiали та прiзвище)

Viс*r"""й

Помiчник



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтар}Iого стану лiсових насаджень

киiвськоi областi

лермсавне пiDпDu€"uсmво кВuuц ьке лiсове zоспо daocmBo>l
(наliменування власника лiсiв. постtйного лiсоlсорисryвача)

Лiсництво Лебедiвське }рочище :_ квартал N9 600 видiл Ns 5_дiлянка J\Ъ _ПЛОIЦа QJ_Га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK 69 poKiB, бонiтет 1А, середнiй дiаметр З2 сантиметрiв, середня висота 28

MeTpiB, повнота 0"80, тип лiсу с рельсф рiвнцццlцц, експозицiя _ э

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, облеДеНiННЯ,

вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть. об'Тдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть

гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвот/листя, вiдлущення кори на стовбурах ,га iHttli

ознаки, не xapakTepHi для нормального стану дерев) омела австрiйська.пошкодження
стовбчоовими ами

Ступiнь пошкодження, ураження
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Слабка

Вид розподiлу пошкоджених дерев: груповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 2 куб,метрiв, у тому числi

сухостiйноТ Ш_ куб. MeTpiB

Ознаки погiршrення стану лiсових н

___Дрцrgцк9lд.
(iнiчiали та прiзвищф

виявив

пiлпис)

_|2 202l_ року

(лiсни.rий (помiчник лiсничого)
__]lщр€д

(iнiчiали та прiзвище)

|2 11 202I року

висновок iнженера вiллiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахиСниХ Чи

(посала)

1l

iлпис)

iнших заходiв з

лiсовоТ дiлянки:

лlсу

полlпшення санlтарного стану результатами огляду санiтарного стану
5 га.

Демидась I.M

(посада)

1112

о та

202L року

(iнiцiали та гrрiзвище)

+



ПОВIДОМЛВННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

китвськоi областi

ДeoMcaBtte пidпоuе,rytсmво кВ бечанське лiсове zоспоd aDcmвo ))
(наймеrгlвання власника лiсiв, постiйного лiсоItорисryвача)

Лiсництво Лебедiвське урочище :* квартал ЛЪ 600 видiл Nч б*дiлянка }lЪ _площа Э3_га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK 106 poKiB, бонiтет 1А, середнiй дiаметр 40 сантиметрiв, середня висота З2
MeTpiB, повнота 0.60, тип лiсу в2дс
Iрунт Дерновослабопiдзол. глинистопiщанi, пiдрiст _, пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть
гусенi, масовиI"{ лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapakTepHi для нормального стану лерев) омела австрiйська.пошкодження
стовбуровими шкiдниками

Ступiнь пошкодження, ураження
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Слабка

Вид розподiлу пошкоджених дерев груповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на l гектарi (oKoMipHo) 3L куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ _Л* куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових виявив

(посала)

11 202 l_ року

(

Войтенко I.B.

( 
iHi чiал и та пр i зв иrчф

Кучер С.А.
(iнiчiали та прiзвище)

захисту лlсу державного
представника державного
здlиснення лlсозахисних чи

2 3 га.

Делдлддась I.M

12

_ Помiчник
(лiсни.rий (пом i.tH и к ni*,,o., о) iлпис)

|2 11 2021_ року

Висновок iнженера вiллiлу (сектору) охорони i
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо
iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв
лlсово1 дlлянки:

Iнженер охорони та захисту
лiсч

(посада)

_12__11_ 2021_ року

вибi во на

(iнiцiали та прiзвище)

рельсф рiвнuннuй, експозицiя . ,

огJuIду санiтарного стану



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджепь

китвськоi областi

Перлtсавне пidпрuемсmво <Вuulеdубечонське лiсоВе zОСПОdOОСmВФ)
(найNлснування в,гIасниltа "пiсiв, постiiiного .пiсокорисryвача)

Лiсництво JIебедiвське урочище__* квартал N9 600 видiл Ns Ш_дiляНКа N9 _ПЛОЩа Ш_Га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз+БП, BiK 86 poKiB, бонiтет 1А, середнiй дiаметр 40 сантиметрiв, середня висота 30

MeTpiB, повнота 0.70, тип лiсу рельсф рiвнuннttй, експозицlя

грунт Дерновослабопiдзол. глинистопiшанi, пiдрiст *, пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам,

вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi/ли

гусен i, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та 1нш1

о:]наки, не xapaкTepHi д.llя нормального стану лерев) м ав

стовбуровими шкlдниками

обледенiння,
стя, наявнiсть

а

Ступiнь пошкодження, ураження
(поодtrноке. слабке, середне, сильне)

Вид розподiлу пошкодх(ених дерев:
(поолинокий, груповий, куртинний)

обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 48_ куб. MeTpiB, у тому числ1

сухостiйноТ 48 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лlсових насаджень виявив:

Войтенко I.Br (""."д'
_|2__l1 2021_ року

(iнiцiали та rrрiзвище)

Слабка

грyповий

l)

с.А.аIник

(лiсничий (помiчник лiсни.tого) пi.чпис) (iнiчiали та прiзвише)

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного

спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства шодо необхiдностi
iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв
лiсовоi дiлянки: в 0 га.

Iнженер охорони та захисту
лlсу

(посада)

11

йснення лiсозахисних чи

огляду санiтарного стану
,1

_|2 202l_ року

12 11 _2021_року



ПОВIДОIUЛЕННЯ
про появу ознак погiршенця санiтарного стану лiсових насаджень

киiвськот областi

дермсавне пidпрuе.uсmво <вuщеd ч б ечансь ке л ico в е zo спо D аtэ сmв о r)
(найпtенування власника лiсtв, постiliного лiсоrrrrристу,вача)

Лiсництво Лебедiвське урочище__ квартал NЬ 600 видiл Nn Ц_дiпянка Ns _площа 2_J_га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад l0Сз+Дз, BiK 106 poKiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр 40 сантиметрiв, середня висота З0

MeTpiB, повнота 0.60, тип лiсу в2дс рельеф рiвнuннuй, експозицiя
грунт Дерновослабопiдзол, глинистопiщанi, пiдрiст _, пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежц буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iiання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт пцетеликiв, опадання хвоТ/листя. вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану лерев) Омела австрiйська.пошкодження
стовбvровим и шкiдн икам и

Ступiнь пошкод)tення, ураження
(поолиноке, слабке, середнс, сильне)

Слабка

Вид розподiлу пtlшкоджених дерев: гр}чповий

(поолинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на l гектарi (oKoMipHo) 34 куб. MeTpiB, у тому числi
сlхостiйноТ 30_ куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

\дrqщщчщL\ 
1rо.iлБ

виявив:

(

Войтенко I.B._

ibiui" ru,rрir"rщ.;

Кучер С.А.
(iнiшiали та прiзвище)

|2 ll
Помiчник

(лiснич иЁr (гlомi.tниlt n lor*,o) iлпис)

|2 1 1_ 2021_ року

Висновок iнженера вiллiлу (сектору) охорони i
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або
спецlалlзованого лlсозахисного пlдприсмства щодо
iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану
лlсово1 дlлянки

Iнженер охорони та захисту

захисту лlсу
представника

державного
державного

ення лlсозахисних чи
огляду санiтарного стану

7 га.

Демидась I.M.

(посада)

ll_|2 202]t рOку

(iнiцiали та прiзвище)

+


