
_______________ _____Київська область____________________
(Автономна Республіка Крим, область)

_________________ДП «Бориспільський» лісгосп________________
(власник лісів, постійний лісокористувач)

V

лісництво Студениківське___, квартал З р ,  виділ £. , ділянка__ ,площа е О га

Таксаційна характеристика насадження 

склад , вік р., повнота Qt ?(, бонітет f  , середня висота

22 м, середній діаметр Z d  см, запас на 1га 3 } f , категорія лісів ,

тип лісу _ В І Ї у С  рельєф__  __рівнинний________, експозиція _______,

ґрунт____ дерново-підзолисті________ , підріст_______________, підлісок_____________

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та 
всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий 
літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні 
для нормального стану дерев) (РляУй&ггс- 7л
fUJûC'iû  ÛJhûJlGiJ3____ ______________________________________________________
Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м3/га 2 j  у тому числі сухостійної 235 м3/га

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Ознаки погіршення стану лісових насаджень 
Лісник

виящрц
ffly jJÔ iÆ  / r /v f

(посада)
« 7 Д » С?& 202 2. року

(підпис) (ініціали, прізвище)

л-ий
tJ

Мазура М.М
(лісничий (помічник лісничого)) (підпис) (ініціали, прізвище)

« З'-fyy су у"___________202_С__ року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського 
(лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного 
підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за 
результатами огляду санітарного стану лісової діданки: Призначити насадження у вибіркову
санітарну рубку.

ін. ОЗЛ Ковальчук О.Г.
(посада) б /  (підпис) (ініціали, прізвище)

« Ÿ d  » Û  è> 202 2- року

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
« » 202 року
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

____________________ Київська область_____________________
(Автономна Республіка Крим, область)

_________________ДП «Бориспільський» лісгосп_______________
(власник лісів, постійний лісокористувач)\

лісництво Студениківське___, квартал , виділ / О , ділянка__ ,площа Д '6  та

Таксаційна характеристика насадження 

вік 30  р., повнота О, ?у, бонітет /  , середня висота

^2 м, середній діаметр 2 S  см, запас на 1га , категорія лісів Y  ,

тип лісу______________, рельєф_____рівнинний________, експозиція ______

ґрунт_____дерново-підзолисті________, підріст_______________, підлісок__

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та 
всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий 
літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні 
для нормального стану дерев) уДЬмДа : т

СТупінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м /га 
Ознаки погіршення стану лісових насаджень вияв: 

Лісник

у тому числі сухостійної /<? м3/га

<<
(посада)
0.0

(підпис)
202 року

л-ии
(лісничий (помічник лісничого))

« ' 7 » ,00__________ 202 ' року

ТГ (підпис)

(ініціали, прізвище)

Мазура М.М_
(ініціали, прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського 
(лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного 
підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за 
результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Призначити насадження у вибіркову 
санітарну рубку.
________ ін. ОЗЛ______________ _____ ___________ _______________Ковальчук О.Г.

(посада) /  "  (підпис) (ініціали, прізвище)
202 року

(посада)
«  » 202____року

(підпис) (ініціали, прізвище)



ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

____________________ Київська область____________________
(Автономна Республіка Крим, область)

_________________ДП «Бориспільський» лісгосп_______________
(власник лісів, постійний лісокористувач)

\
лісництво Студениківське___, квартал ЗО  , виділ , ділянка__ ,площа ), Ь га

складі

Таксаційна характеристика насадження 

вік 6 3  Р-, повнота О, тУ, бонітет , середня висота

2 З'м, середній діаметр 2 Д  см, запас на 1га 3 3 2 , категорія лісів З

тип лісу 3<?3~)С  рельєф___ __рівнинний________, експозиція ___

грунт_____дерново-підзолисті________, підріст_______________, підлісок

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та 
всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий 
літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерці
для нормального стану дерев)

V
Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м3/га З  О у тому числі сухостійної ЗО
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
_________ Лісник__________________ 1А Д О О

(посада)

м3/га

ч і г  Ґ И
(підпис) (ініціали, прізвище)

Мазура М.М_
(ініціали, прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського 
(лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного 
підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за 
результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Призначити насадження у вибіркову 
санітарну рубку.

ін. 0 3Л _____________  Ш-________  Ковальчук О.Г.

( £ 7 »
(посада)

О  é>
і (підпис) (ініціали, прізвище)

202_2_ року

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
« » 202 року



ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

____________________ Київська область____________________
(Автономна Республіка Крим, область)

_________________ДП «Бориспільський» лісгосп_______________
(власник лісів, постійний лісокористувач)

\

лісництво Студениківське___, квартал $0 , виділ $ ділянка__ ,площа 0,3 га

Таксаційна характеристика насадження 

склад 40 б у вік êS~p., повнота бонітет -/Д, середня висота

у м, середній діаметр 7-Я см, запас на 1га у 30 , категорія лісів t-ç ,

тип лісу ______ , рельєф_____рівнинний________, експозиція _______,

ґрунт_____дерново-підзолисті________, підріст_______________, підлісок_________

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та 
всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий 
літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні 
для нормального стану дерев) с/нЯисум ер. ■Ійлиух^ ги®. мЯитлСГ б&бчс-Км

о' Д  , , _______________________________________________________________
(Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м3/га у тому числі сухостійної Зб~  м3/га
Ознаки погіршення стану лісових насаджень вгощав:

Лісник

«
(посада)

£>(? 202 Z року

л-ии
(лісничий (помічник лісничого))

« 2 ^  » ______ З Д ________ 202 2. року

ІЯДіщшх- vJ , /И 
(ініціали, прізвище)

___ Мазура М.М___
(ініціали, прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського 
(лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного 
підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за 
результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Призначити насадження у вибіркову 
санітауну рубку.

ін. 03Л _______  Ковальчук О.Г.
(посада)

« : 7 » ______ ù e 202 g  року
(підпис) (ініціали, прізвище)

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
« » 202 року
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

____________________ Київська область____________________
(Автономна Республіка Крим, область)

_________________ ДП «Бориспільський» лісгосп_______________
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво Студениківське___, квартал , виділ '/ і  , ділянка__ ,площа У5~га

склад

Таксаційна характеристика насадження 

+ /уу , вік £<Гр., повнота с, т / ,  бонітет { , середня висота

ТЯ м, середній діаметр 29 см, запас на 1га 2hü , категорія лісів ^

тип лісу ї^2  ______, рельєф_____рівнинний________, експозиція _______,

ґрунт_____дерново-підзолисті________, підріст_______________, підлісок_____________

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та 
всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий 
літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні 
для нормального стану дерев) /иж ummaü 6с?ясКц~

о'ь Су. -Із .д____________ _____________
Ступішйпошкбдження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м3/га 2&  у тому числі сухостійної -s3 О м3/га 
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

ЛІСНИК С- Г, А/!

« 2
(посада)

Об 202 2 року
(підпис) (ініціали, прізвище)

л-ии
(лісничий (помічник лісничого))

« 2 » Об______ 202 '2 року

Мазура М.М_
(йідпис) (ініціали, прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського 
(лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного 
п ідприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за 
результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Призначити насадження у вибіркову 
санітарну рубку. *//
________ ін. ОЗЛ______________ _____(ЩК-'_______ ___________  Ковальчук О.Г.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
«_0^_»__________________ _202 року

(посада)
«  » 202____року

(підпис) (ініціали, прізвище)



ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Бориспільський» лісгосп
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво Студениківське___, квартал / ?', виділ /О  , ділянка__ ,площа З  та

Таксаційна характеристика насадження 

склад /О іУ /  , вік / Т р., повнота бонітет / , середня висота

71 м, середній діаметр З  О см, запас на 1 га .53 5, категорія лісів З  ,

тип лісу /ДУХ X рельєф_____рівнинний________, експозиція ______

ґрунт____ дерново-підзолисті________, підріст_______________, підлісок___

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та 
всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий 
літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні
для нормального стану дерев) £3

&£Д /ШгУо/ ад __
Ступінь пошкодження, ураженйя: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м3/га 5 5  у тому числі сухостійної 5  5  м3/га 
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявдв:

Лісник _____________ ї/и Ж /_______  /Г  /V

« 2 У »
(посада) (підпис)

202 е  року

л-ии
(лісничий (помічник лісничого))

«____» У  У __________202 2. року

(ініціали, прізвище)

Мазура М.М
(іціціали, прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського 
(лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного 
підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за 
результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Призначити насадження у вибіркову 
санітарну уубку.

ін. 03Л *'5 Ковальчук О.Г.
(посада)

« , ?Г»  О  в
і (підпис) (ініціали, прізвище)

202 2, року

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
202 року



ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Бориспільський» лісгосп
(власник лісів, постійний лісокористувач)

лісництво__Студениківське___, квартал / £ ,  виділ Д  , ділянка___,площа га

Таксаційна характеристика насадження

склад _, вік у 2 р., повнота £> ^/, бонітет середня висота

2^  м, середній діаметр 2> 2 см, запас на 1га З '/Д , категорія лісів У ,

тип лісу _ У? Р -Д е  , рельєф__  __рівнинний________, експозиція ______

ґрунт_____дерново-підзолисті________, підріст_______________, підлісок___

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та 
всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий 
літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні
для нормального стану дерев) Дші ЧЦД /а  M â Æ x ?

<& __________________________________________________
Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м3/га А Ь у тому числі сухостійної У іГ  м3/га 
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:,

лісник  Шиї ҐМ
(посада)

0 8
(підпис)

202 Z  року

л-ии
(лісничий (помічник лісничого))

« » іу Д ___________202 2 року

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Мазура М.М_
(ініціали, прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського 
(лісомисливського) пі дприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного 
підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за 
результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Призначити насадження у вибіркову 
санітарну уубку.

ін. 03Л Щ З ' Ковальчук О.Г.
(посада)

«_£_(_» 19 0 202_Z__року
(підпис) (ініціали, прізвище)

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
202 року



ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Київська область
(Автономна Республіка Крим, область)

ДП «Бориспільський» лісгосп
(власник лісів, постійний лісокористувач)\

лісництво Студениківське___, квартал виділ З  , ділянка__ ,площа 3 ,С  га

Таксаційна характеристика насадження

склад вік § / р., повнота û,7'2, бонітет SL середня висота

м, середній діаметр 3 2~ см, запас на 1га ?<fTs , категорія лісів Y  ,

тип лісу _ Ґ ^ / рР  рельєф___ __рівнинний________, експозиція _______,

ґрунт_____дерново-підзолисті________, підріст_______________, підлісок_____________

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та 
всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий 
літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні 
для нормального стану дерев)

Ступінь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м3/га / З  у тому числі сухостійної /-7  м3/га 
Ознаки погіршення стану лісових насаджень вияв:

Лісник

? - Г > :

(посада) (підпис)
Q£___________ 202 2~ року

(ініціали, прізвище)

л-ии
(лісничий (помічник лісничого))

« ' '• » C 'Y __________ 202 2 року

(підпис)
Мазура М.М

(ініціали, прізвище)

Висновок інженера від ділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського 
(лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного 
підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за 
результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: Призначити насадження у вибіркову 
санітарну рубку.
________ ін. ОЗЛ______________  #  "

г¥»
(посада)

___PL?
(підпис)

Ковальчук О.Г. 
(ініціали, прізвище)

202 2 року

(посада) (підпис)
202

(ініціали, прізвище)
року
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____________________ Київська область____________________
(Автономна Республіка Крим, область)

_________________ДП «Бориспільський» лісгосп_______________
(власник лісів, постійний лісокористувач)

\
лісництво Студениківське , квартал 4*1 , виділ і Т , ділянка ,площа J k  га

Таксаційна характеристика насадження 

склад вік -5^' р., повнота бонітет , середня висота

2 2- м, середній діаметр 2 ê см, запас на 1га °2 /  , категорія лісів 1-і ,

тип лісу Ь т Л  u______ , рельєф__  __рівнинний________, експозиція _______,

ґрунт_____дерново-підзолисті________, підріст_______________, підлісок_________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Лісопатологічна характеристика

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та 
всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусениць, масовий 
літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, нехарактерні 
для нормального стану дерев) о їд плЛХ ил&има. е и ю ^

Скупіть пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнє, сильне (необхідне підкреслити)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхідне підкреслити)

Обсяг ушкодженої деревини (окомірно), м3/га у[ X у тому числі сухостійної Д  ХГ м3/га 
Ознаки погіршення стану лісових насаджень вия

Лісник X ^  Г. А /

« y.f-»
(посада)

Є), 202 2 року

л-ии
(лісничий (помічник лісничого))

(ініціали, прізвище)

Мазура М.М_
(ініціали, прізвище)

« 7 Г » . Ж 202 2  року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського 
(лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного 
підприємства щодо необхідності проведення лісозахисних чи санітарно-оздоровчих заходів за 
результатами огляду санітарного стану лісової дідянки: Призначити насадження у вибіркову 
санітауну рубку,

ін. ОЗЛ Ковальчук О.Г.
(посада)

« 2 ? » е е 202 Z  року
(підпис) (ініціали, прізвище)

(посада)
« » 202____року

(підпис) (ініціали, прізвище)
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