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У 201б роцi тут проводилисъ слiдуючi лiсогосподарськi заходи:
UaHlTapHl руОання суцlльнl
- KBapT€LJr 97 видtл 1,З площа 0,2 га обсмом 64 кбм лiсорубний квиток Jф
164 вiд t4.07.20Iбр.
Пiдставою для проведеня даноi рубки е дозвiл Житомирського сiбласного
управлiння лiсового та мисливського господарства }l9 02-02-1211187 вiд
||.07.20tбр., акт лiсопатологiчного обстеження вiд 08.07.2016р., та вкJIючення в
шлан проведення санiтарно-оздоровчих мiрогrрисмств затверджений
Житомирсъким обласним управлiнням лiсового та мисливського господарства на
2016 piK.
,: - квартzLл 96 видiл 2,1 площа 0,З га обемом 54 кбм лiсорубний цвиток }lb
215 вiд 03.10.2016р.
- квартал 97 видiп 1,4 площа 0,5 га обемом 209 кбм лiсорубний квиток Jф
2l5 вiд 0З.t0.20tбр.
_ KBapT€t[ 97 видiл 16,2 площа 05 обемом 143 кбм лiсорубний квиток J\Гs
216 вiд 03.10.2016р.
Пiдставою для проведенlI даних рубань с дозвiл ЖитомирськоГо
обласного управлiння лiсового та мисливсьпо.о господарства }iЪ 02-О2-1211549
вiд 21.09.2016р., акт лiсопатологiчного обстеження вiд tr6.09.2016p., Та
включення в гIлан проведення санiтарно-оздоровчих мiроприемств затверДЖеНИй
Пtитомирським обласним управлiнням лiсового та мисливсъкого господарсТВа на
2016 piK.
що складу комiсi по обстеженню лiсонасадженъ для цризначення в них
санiтарних рубань суцiльнних входять представники ЩП "Новоград-Волинсъке
дJм_г", Житомирсъкого обласного управлiння лiсового та мисливського
#liJ;*начений лiсовий
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CaHiTapHi рубання вибiрковi
- квартаJI 96 видiл 6,1 площа 0,9 обсмом 45 кбм лiсорубний квиток JrlЪ
59 вiд 11.01 .20lбр.
Пiдставою для проведеня даноi рубки е акт лiсопатологiчного
обстеження вiд 18 грудня 2015р. та включення в план проведення
санiтарно-оздоровчих мiроприемств затверджений Житомирським
обласним управлiнням лiсового та мисливсъкого господарства на 2;0Iб
piK.

Рубка пiд розширення ЛЕП
- кварт€tл 96 видiл l1 площа 0,2 rа обемом 14 кбм
- кварт€uI 97 видiл 1 площа 0,З га обемом 4] кбм

квартаJI 97 видiл 27 площа 0,1 га обемом 8 кбм
лiсорубний квиток JФ 224 вiд24.10.2016р.
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Пiдставою для проведеня даноТ рубки
Ns |47 вiд 13.05.2015р. та звернення
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Bci вищезазначенi лiсогосподарськi заходи проведенi вiдповiднр до
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вимог <Санiтарних правил в лiсах Украiни затверджених постановою КМУ J\Ъ
555 вiд 27.07.1995р. та <<Правил полiпшення якiсного складу лiсiв>> затверджених
постановою КМУ J{s724 вiд 12.05.2007р,

_---

. Щиректор
l
ДП <<Новоград-Волинське ДЛМ

С.А.Нусбаум.

