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Участковое лесничество Урочище (дача) Квартал (кварталы) Выдел (выдельі)

Приокское 27 I2

Перечетная ведомость
назначенных в рубкуаварииных деревьев, назначенных в руUку

N9 Координаты по- вы- диа- 3апас' Струіtтурные іізъяны. (`рок "рове-

дере.вьев рода сота.м метр'см h.уб.м ХарагтеріізуюLшіеавариі-іныедеревья АсIJIlя  мL`р()-I1рIlя1''я

I 2 3 4 5 6 7 8

29 54,4849З I ос 26 32 0,98 дерсво Распо.іо.^.еііо в ііепоСгIелствсіі нОГ1 б.ііізосТіі `.т   II..і[іе`О,і- В течение

З6.20307
ноГі Аорожкіі (5 м.)`  Б}.рсjіом проLі].іъіх лет. С`по\I .ч`во.flа под года
кроноjl гірош.іъIх лст (218).    | lа"ічгіе г[ніііт (832),  Гіін.іи ствt`.
ловьіс (350).

30 54.484958 ос 26 32 0,98 дерево расI1ОложеlЮ в нспосрс,1lтвсllноГl бт|mостtl {тт  [|с.ше`од- В  теLIенI,іе

36.20315
іюй дорожm (5 v.).   Б}'ре.'1ом іірош.іых .іст. С,.іо`і ство.іа іm года
h.роноjt проці,іых.іет (2 l 8),      Наjііі`ulс і-іпLііI (832).  l.IіIі.ін ствt)-

.іовые (350).

33 54.48441 ос 29 52 2.91 дерево расIіtt.іож..но в іIс`пttс`рс.Jі..гв.`нюГі б."3осін оі   Iі.`ш.``{ід- В  теченI,іе

36,203133
ііоit іорожки (5  `1.),  Буре.іом  ііроііі.іьіх  ,'іст.   СJіом стііі)m ііt`..I года
кроііоП  Iіроііі,іhіх  .іет  (2 l8)`    l1аліі.іі1с  I.і.іі."  (832).1`іііі,.ііі  ств``.іо-

вые (350).

35 54.483 74 l ос 27 40 l,60 дерево р@споjltі.жсііо в tіснt.срс;ісівеtіноГі блmостіі от   псііі..хол- В те`іение

36.203198
ноГ1 доро-жки (5  м`).   Б}і)с,іом тіроііі,іы` лет. С`.іом ство.іа в {)бjіа- годаВте.Iенне
с" кроны Iірош.іых ..іет  (216).   Наліічііе гI.'тодовьIх .гсп tla ство.і..

(801). Трговіік .іожIіьIй ос.іновыі-і  (358).

36 54.4838336.203213 Б 25 40 1,41 деревс` распо.іоже.іо в непосредствеі{ноГI б.ііі3ости от  ііеш.``іu-
ноП доро.жм (5 м.). Буре.іом іірош;іых j`ет. С`ло.`і стпо.іа mu годаВтеченис
h.роііоГпірош.іых.іет (2 L8).     НаліIчііе гі.іодовьіх  т€,і  ііа ство.-іс

(80| ).   Тр}товіік  гIастояшііі-і (355).

37 54.4836836.203066 ос 27 40 1,60 дерсво расположено в іIепосре,'іств..ііііоil бjіmі`с" От  IіеLіісхtt]-
ноі-і доРожкм (5 м, ). Б}.рс.tіом проі1ілш .іст,С`лом ство." в об.іа- годаВтеченMе
стн кроны прошлhіх .іст  (216).   На;'іі1чііс п.іо.іttlіых тс.і  ііа .`тв{.,іе

(801 ). Тр}товик лі)жньій осі"овыі1  (З58).

39 54.48338136.202965 ос 22 20 0,31 дсрсво расію.іожсііо в нспосредс"снноn б,ііu.`с" от  іісііісход-
н.`й дорожкіI (5 ,`I.).  Б}'ре.іо.`і прош,іьіх лст. С`;юм ство." в об..tа- годаВте`іение
с" кроііы іірош.іых jіет  (216).  tlаjіичие п.іодовых те.і tіа ство..іс

(80l ).  Тр}товіIк .'іож1іь1і-і tісііноі.ыii   (З58).

41 54.4857036.20340 ос 24 28 0,69 дсрсво расіюjюжеIіо в ііеIтосрсдствсі]Iіоii блmостII от   пеііIехо,і-
|IОП дОР()Ж.КН ( I  М.).  Б}'РеЛОМ  ПРОШ.'іЬ`Х  .іСТ.  С`ЛОМ  С.ГВОJ1а Пm годаВтечеііие
кроііоГі ііроLіI.іьіх  jіет (218).   1 lа'шчііс  гніі,'ні  (832).  Гі1іі." ствtt.іо-

выс (350).дсрсворасIіоложеііо в ііепосрс.'ісівеmіой t-t."3ос і н tтт  гіеіIі.``t`д-

43 54.48293136.203]71 ос 22 20 0,31
ноЛ дорожкн (5  `і. і. Б}.релом Iіро1і1лых .іет. С`.іо.`і с гво.іа в о`i,.іа- годаВтеченііе
стіі кроны прош.іых .іст  (216).   [|аjінчіі.` п.іо,іовьіх тел іIа с.тво.'і..

(801 ). Тр}товіік .іtіжныіl осііновыіi  (358)./1ерево|tаспо,іожеіIОвнеIіосре.іLvгві"IоП б.іmt`стіі от   Iіс`шсход-

44 54,48281336.204358 Б 20 20 0,29
іюй дорожі\.н (7 м. ).  ОIіасііый іIак.іон ствоm ,1ерсва (мак."н года
ство;іа. ) іро.^.ающиГі .жизіііI іі з]іоровьіо граждаіі. Iіріі"іIсііііс

ущерба і"ушсств}'  ( l 44), /l`'гообразііыіl іізпіб .`"" і1Од дсГі-
сгвI]см  ветра  Нліі  снсга ( 141 ).

итого 1  1,08

еревьев
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Заключение:  С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их
воздействия,  требуется  уборка аварийных деревьев,  которые  могут  повлечь  причинение вреда
жизни  и  здоровью  граждан,  имуществу  физических  и  юридических  лиц,  а  также  повлечь
нанесение экологического ущерба и возникновение пожара (фото прилагаются).



Номер дерева _29



Номер дерева _30



Номер дерева _33



Номер дерева _35



Номер дерева _36



Номер дерева _37



Номер дерева _39



Номер дерева _41



Номер дерева _43



Номер дерева _44
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