
Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаркень

XapKiBcbKa
(ABToHollHa РвсryблМ фиu, облапь)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
кварт€п Ne 16 видiл Ne ý дiлянка Ng _ площа 0,6 гепарiв

Сшц 10 Сзв BiK 80 poKiB, бонiтет
_, експозицiя

грунт пitцаний пiдрiст

Л iсопатологiчна хараперистика насадкення
Вид пошкодження насаркення (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'hання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть ryceHi,
масовий лiт метеликiв, опцання хвоi/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншl ознаки, не
харапернi дlя нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
поlлкошtення кориневою ryбкою)

Сryпiнь пошкоркення, ураження: Gередне
середне, сильне)

КчотиннийВид розподiлу пошкодtених дерев:

Обсяг ушкодкеноТ деревини на 't

сухостiйноI 4,0 куб. MeTpiB

(поодиноке, слабке,

(поqщноtсtй, груповий,

куртинний)

гепарi (oKoMipHo) g_цуб. MeTpiB, у тому числi

Швед Н.В..
(iнiцiали та прiзвltще)

Бугеоа О,А.
(iнiцiшп та прiзвиttр)

Ознаки погiршення стану лiсових насадкень виявив:

Майстер лiсу
(посак)

оС 2020_ року

Лiсничий
(лiоtичий (помhник лiоtичого)

аС 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сепору) охорони i захисry лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалliзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходlв з

Таксацiйна харакгеристика насаркення

полiпшення санiтарного 9тану лiсiв за рФультатами оJлядуяанiта;lного стану лiсовоТ дiлянки.
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Додаток 2

повlдомлЕння 
ДО СаНiТаРНИХ ПРаВИЛ

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадкень

XapKiBcbKa
(Автономна Реоryблirа фич, Флать)

ДП < Iзюмськttй лiсгосп>
(найrвнування власнttи лНв, постiйноrо лiсокорипуваа)

Л iсництво Червонооскiльське урочище
квартал Ng 29 видiл Ng 11 дiлянка Ne _ площа 2,8 гектарiв

Таксацiйна хараперистика насцження

Склц 10 Сзв BiK 90 poKiB, бонiтет 2. сеоеднiй дiаметр 22 сантиметрiв, середня висота 21
MeTpiB. повнота 0.70 . тип лiсу АlG рельеф Рiвнtlнний _, експозицiя _-_t

Лiсопатологiчна харакгеристика насаркення
Вид пошкоддення насадкення (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть ryceHi,
масовий лiт метеликiв, опцання хво'йистя, вiдtущення кори на стовбурах та iншj ознаки, не
харапернi дlя нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
поlл кодlсення кориневою гчбкою)

Сryпiнь пошкодження, уракення: Середне (поодиноке, слабкв,

серqдне, силыо)

Вид розподiлу пошкодкених дерев: Кчртинний (поодинокий, груповий,

ryртинний)

Обсяг ушкодкеноI деревини на 1 гепарi (oKoMipHo) 10 куб. MeTpiB, у тому числli
сухостiйноТ б куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насадкень _виявив:

Майстер лiсч
(посада)

о€
Лiсничий

(лiоtичt.tй (помitник лilничоrо)

о€ 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу i захисry лiсу державного лiсогосподарського

_L 2020_ року

Бескорсий ]. В
(iнiцiали та прiзвичр)

Бугера О.А.
(iнiцiали та прiзвище)

(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсоgахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
полiпшення санiтарноrо стену лiсiв за рфультат_ами огляду санiтарного стану лiсоврТ дiлянки.
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Додаток 2

повlдомлЕння 
ДО СаНiТаРНИХ ПРаВИЛ

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадкень

XaoKiBcbKa
(Автоншна Щлirа фиu, Фласть)

дп к lзюмський лiсгосп>
(найrcнування власниtв лidв, постiйною лimкористуваа)

Л iсництво Червонооскiльське урочище
кварт€lл Ns 12 видiл Ng 18 дiлянка Ne _ площа 2,4 гекарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Gзв BiK 81 poKiB, бонiтет 4. сеоеднiй дiаметр 16 сантиметрiв. середня висота 15
MeToiB. повнота 0.70 . тип лiсу А2G рельеф Рiвнинний _, експозицiя _-_t

Лiсопатологiчна харакгеристика насаркення
Вид пошкодкення насадкення (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'i[ання шкiдниками хво'/листя, наявнiсть ryceHi,
масовий лiт метеликiв, опцання хвоi/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaпepHi дIlя нормального стану дерев)
пошкошtення кориневою ryбкою)

вiдмиоання та всихання деDев внаслiдок

Сryпiнь пошкодкення, уракення: Середне (поодиноке, слабке, серqдне,

Вид розподiлу пошкоркених дерев: Куртинний =, 
(поqдиноrий, груповий,

куртинний)

Обсяг ушкоркеноI деревини на 1 гешарi (oKoMipHo) ]l_цуб. MeTpiB, у тому числli
сцостiйноТ 8 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насадкень

Майстер лiсу
(посак)

4Б 2020_ року

Лiсничий
(лiоtичий (rюмiчник лiq{}ного)

Виноградов С. Б
(iнiцiали та прiзвичр)

Бугера о.А.
(iнiцiалl та прiзвиttр)

2020_ року
Висновок iнженера вiдiлу (сепору) охорони i захисry лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомислlивського) пiдприемства або представника державного спецiалtiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтарногр qTaнy лiсiв за результатамцоглядуrанiтgрного стану лiс_gвоi дiлянки.
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Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

ДП < lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал No 16 видiл No { дiлянка No _ площа 3,3 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 69 poKiB, бонiтет 3, середнiй дiаметр 16 сантиметрiв, середня висота'lб
MeTpiB, повнота 0,80 , тип лiсу А2С рельеф Рiвнинний _, експозицiя _-_,

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'/листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хво't/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою ryбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне (поодиноке, слабке,

середно, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: Кчртинний (поодинокий, груповий,

куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 16 куб, MeTpiB, у тому
сухостiйноТ 8 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджl

Майстер лiсу
(посада)

с-\с

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

числi

,/ 2020_ року

Швед Н.В..

(iнiцiали та прiзвище)

Бчгера о.А.
(iнiцiали та прiзвище)

(,16 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсЬзахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтаоного станч лiсiв за DезvJътатами оглядv санiтаоного cTaнv лiсовот лiпянки.
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flодаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП к ]зюмський лiсгосп)
(найменування власника лiсiв, постiйноrо лiсокорисryвача)

Л iсництво Червонооскiл ьське урочище
квартал N9 16 видiл N9 Z дiлянка No _ площа 3,0 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 59 poкiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр 14 сантиметрiв, середня висота 15

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою ryбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне (поодиноке,слабке,

середне, сильне)

КчртиннийВид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1

сухостiйноТ 5 куб, MeTpiB

Майстер лiсу
(посада)

,i {6 2020_року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

Ознаки погiршення стану лiсових нас виявив.

Рiвнинний _, експозицiя _ _,

(поодинокий, груповий,

куртинний)

гектарi (oKoMipHo) 8 куб. MeTpiB, у тому числi

Швед Н.В.,

(iнiцiали та прiзвище)

Бчгера О.А.

(iнiцiали та лрiзвище)

// о€ 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсЬзахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтаоного станч лiсiв за 0езчльтатами оглядv санiтарного станч лiсовот дiлянки.
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Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насцжень

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, попiйного лiсокорисryвача)

Л iсни цтво Червонооскiл ьське урочище
квартал Ns'l9 видiл No 6 дiлянка No _ площа 9,0 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 57 poKiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр 16 сантиметрiв, середня висота 14
MeTpiB, повнота 0,80 , тип лiсу A1C рельеф Рiвнинний _, експозицiя _-_l
rрунт пiщаний пiдрiст , пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоl7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою ryбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне
середно, сильне)

Кчртинний

(поодиноке, слабке,

(поодинокий, груповий,Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1

сухостiйноТ'l0 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових нас

Майстер лiсу
(посада)

гб 2020_ року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

куртинний)

гектарi (oKoMipHo) 19 куб. MeTpiB, у тому числi

Швед Р,В..
(iнiцiали та прiзвище)

Бчгера о.А.
(iнiцiали та прiзвище)

//

('{', 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiqомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсЬзахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв за результаIами огляду санiтарного стану лiсо99Т дiцянки. .2 ,.
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!одаток 2

повlдомлЕння 
ДО СаНiТаРНИХ ПРаВИЛ

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa
(Автономна Республiка Крим, область)

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал No 27 видiл Nч 30 дiлянка No _ площа 2,8 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 61 poKiB, бонiтет '|, сещднiй дiаметр 18 сантиметрiв, середня висота 18

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоilлистя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоt7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою гчбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне

рiвнинний _, експозицiя _-_l

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

середне, сильне)

Кчртинний

(поодиноке, слабке,

(поодинокий, груповий,

куртинний)

деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 18 куб. MeTpiB, у тому числiОбсяг ушкодженоТ
сухостiйноТ 10 куб. MeTpiB

,1. /

Ознаки погiршення стану лiсових

майстер лiсч
(посада)

{-,ёi 2020

Лiсничий
(лiсничий (ломiчник лiсничоrо)

_ року

Виноградов С. Б..

(iнiцiали та прiзвище)

Бчгера о.А.
(iнiцiали та прiзвище)

/l сс 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

Hazalazrzz.c ffi"Vela'lV 
"'-*'' ,-2 с ; ^, <--?, (jЙ,r., Ztr-,{rн7/"-/z<

ВrыЁ,в.



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдоt\ллЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XaoKlBcbKa
(Автономна Республiка Крим, область)

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, постiйноrо лiсокористувача)

Л iсництво Червонооскiл ьське урочище
квартал N9 29 видiл N9 ý дiлянка No _ площа 4,6 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 80 poKiB, бонiтет 4, середнiй дiаметр 22 сантиметрiв, середня висота 15

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'/листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоt7листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вjдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою, сосновою гчбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

середне, сильне)

Кчртинний

(поодиноке, слабке,

(поодинокий, груповий,

куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 18 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ 9 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових н

майстер лiсч Бескорсий l. В

(iнiцiали та прiзвище)

Бчгера о.А.
(iнiцiали та прiзвище)

// 2020_ року

{( ,о (i 2020_ року

(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованоiо

(посада)

{:6

Лiсничий
(лiсничий (ломiчник лiсничого)

лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностiздiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

поЛiпшення санiтарного стану лiсiв за рфуrьтатами огляду салiтарного]gтаF!у лцов9Т дiляуци,__

//а сафауц-е z орk5/а,2/ffi2322"{ ад-а7J/,о/ {,2z Ьf,й ос

/2/#,
/-r-r"r--фv/r/м*{-;r?/2,,=/"r/
фа.€/у ll-t?oбzry l/aaa7246
aaY/7" /.v--ra"fl7'"' 5.-14 rо/

Ваz*,а-€, В.
/



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, полiйноrо лiсокорисryвача)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал No 29 видiл N0 8 дiлянка No _ площа 4,5 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 60 poKiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр 18 сантиметрiв, середня висота 17

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоl7листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хво't/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою. сосновою губкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне (поодиноке, слабке,

середно, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: Кчртинний (поодинокий, груповий,

куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 16 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ 9 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

майстер лiсч Бескорсий l. В

(iнiцiали та прiзвище)

Бугещ О.А.
(iнiцiали та прiзвище)

2020_ року

(посада)

(,6
Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

/.( D с; 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв за резугj9татами огляду санiтарого_с]ату щЦ цiцlнкo _.
/а rn;tu 

"Z- 
o-z z-оf/а z,/ift4z:zz. е a;z -r r-/z о :' бrr >-7Ьт ауфl _

rаБZ,/_

Har_a., ёп". r /,Z'/ lt azuYo?
dzTzzzcjr z)'обоу z{a 22?,аZ-zrб

)айфaaйzзF_i7'
'"/{" 

2а/

Вr7>аЯfД В.



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал Ns 29 видiл No 12 дiлянка Nл _ площа 0,8 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 69 poKiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр 20 сантиметрiв, середня висота 20
MeTpiB, повнота 0.80 , тип лiсч А2С рельеф Рiвнинний _, експозицiя _ _,

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'/листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоt7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою. сосновою ryбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне
середне, сильне)

Кчотинний

(поодиноке, слабке,

(поодинокий, груповий,Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1

сухостiйноТ 15 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

майстер лiсу
(посада)

// r.:6 2020_ року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

куртинний)

гектарi (oKoMipHo) 28 куб. MeTpiB, у тому числi

Бескорсий l, В

(iнiцiали та прiзвице)

Бугера 0.А.
(iнiцiали та прiзвище)

/( 0€ 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностiздiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв за резулцтатами огляду санiтарного стану лi9овоТ дiлянки. _
эr_? zаr"/7ё lrlz{e2zr:zZ &zz7'/rчDч7,/' ё?zlУD-rо ft"'-

fr*h
/a,Ta,tszz.z4ffir/,M?a//Y7pzarz7
С-2Zrц 22оКах rt-а c4rba?*t€

Arr/Й,/avw.'&a'sazrl7Tn, з- /{еD/,

До7zТеоi Е, Д



[одаток 2

повlдомлЕння 
ДО СаНiТаРНИХ ПРаВИЛ

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

Харк]вська
(Автономна Республiка Крим, область)

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, постiйноrо лiсокорисryвача)

Лiсництво Червонооскiльське урOчище
квартал Ns 35 видiл No ý дiлянка No _ площа 7,0 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 58 poKiB, бонiтет 3, середнiй дiаметр 14 сантиметрiв, середня висота 12

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'/листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хво't/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою, сосновою губкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне
середно, сильне)

Кчртинний

(поодиноке, слабке,

(поодинокий, груповий,Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоТ деревини на '1

сухостiйноТ 9 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

майстер лiсч
(посада)

/7 а{ 2020_ року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

,'6 2020_

куртинний)

гектарi (oKoMipHo) 15 куб. MeTpiB, у тому числi

Швед Н. В
(iнiцiали та прiзвище)

Бчгера о.А.
(iнiцiали та прiзвище)

року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного cTat|y gд;о,в.оТ дiлянlу, *,
t/acrzJ?a"Z-r*l rrr7€ rчОtr2аэZ Z,c а,22/'?а}/о;- Ca:z lc/ToaoZ

/ум-

Да7.*-; Е. В
7r/*2а,176эr'r-<Zm/наz)ry?
еТал/ z" 7 еrх _' 

zrbravz* *-Э
ilсаh,,ФrrжirТ"
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ffодаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa
(Автономна Республiка Крим, область)

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Л iсни цтво Червонооскiльське урочище
квартал N9 38 видiл N9 g дiлянка No _ площа 1,6 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження
Склад 10Сз+Бп BiK 75 poкiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр 26сантиметрiв, середня висота

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою. сосновою гчбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне
середне, сильне)

Кчртинний

Обсяг ушкодженоТ
сухостiйноТ 12 куб. MeTpiB

куртинний)

деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 25 куб. MeTpiB, у тому числi

Ознаки погiршення стану лiсових

майстер лiсч

(поодиноке, слабке,

(поодинокий, груповий,

//

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

(посада)

{16 2020_ року

Лiсничий
(лiсничий (ломiчник лiсничого)

Швед Р, В
(iнiцiали та прiзвище)

Бугера О.А.

(iнiцiали та прiзвище)(пiдпис)

t2 а€ 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору)бхорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсаоЦiлянки.2э _

И*rь*п *rz/ 2 ?z/l?/7t rrrb/c;irrr.z,z аzl 77azo 7 б+ y,оо ао z

/ъЮ4,

И,:*fug-ж-ч
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про появу ознак

.Щодаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

влlння лlсового та мисливсъкого госпо ва
ство <<Iзюмське лiсове госпо

квартал Np ? /
площа J3, ý rа

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 
'Й9Юt, 

1/и вiк FГl /rг poKiB, бонiтет 3 ,середнiй
оr/ ' MeTpiB, повнота/., ?,

тип лiсу фz {/Ю
грунт ,|сУ ^, атца , пiдрiст' .- , пiдлiсок ,

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання, та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення _кори
на стоgбурах та iншi ознаки, не характерцi 4ля чормального стану дерев)

Ступiнь' шкодження, ураження:
ке, слабке, середне, слrльне)

ми огляду санiцарногортану лiсовоТ дiлянки: ,77Бh)*ча

,р} Аrя,- /й/-^. 
- -------r-----d-

Обсяги ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) куб.метрiв,
тому числi сухостiйноi 4 куб.метрiв.

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

сг

cLt'OtLC-UzZllr
(лiсничий (помiчник лiсничого)) iдпис)

/( ру
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного

лiсогосподарського пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за

9

4

резуль,

Ип €,

(посала)

t3 i0 20 ta

iцiали та прiзвище)

и та прiзвище)

'4l ilсst"л"то,
{"{"л '..J

року.

(iнiчiали

{/ (пiдпис)

20 &D року.

20 go

,"rrо{Z и

р,А,



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадкень

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування влашии лiсiв, постiйною лiсокорипуваrа)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
кварт€lл Nq 124 видiл N0 { дiлянка Ne _ площа 24,6 гепарiв

Таксацiйна характеристика насаркен ня
Сшад 3Клп2Клг2Ос2Брс1[|з BiK 80/80/8/80/80 poKiB, бонiтет 3. середнiй дiаметр
2212Ц28122128 сантиметрiв, середня висота 19120122119/21 MeTpiB, повнота 0.70

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження
Вид пошкоркення насадкення (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
Та ВСИХання дерев, захаращенiсть, об'lдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть ryceHi,
МаСОвиЙ лiт метеликiв, опцання хво'/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
харашернi для норм€lльного стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
почlкошtення стовбуровою гниллю )

Сryпiнь пошкодкення, уракення: Сильне
сильне)

Кчртинний
куртинний)

гепарi (oKoMipHo)/: куб. MeTpiB, у тому числi

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1

сухостiйноТ -i' куб. MeTpiB

(посаи)

4 {,S 2020_ року

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

*rt--*-.*1,1LL.{iL 6"\чýqJ,-!ýl

ýеЛ П а е6, цМ.zз- с.оl,яlа CLeJa-С

(поодиноке, слабке, середне,

(поодинокий, Фуповий,

Стрепков l. В.,

(iнiцiали та прiзвище)

Бугера О.А.
(iнiцiали та прiзвище)

Ознаки погiршення стану лiсових насад}rень виявив:

/В"Майстер лiсу

/1 о{ 2020_ року
ВrСНОrок ir*eHepa ЙЙ-у (d;Jpy) оrЙни i захисry лiсу державного лiсогосподарського
(ЛiСqмисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованоrо
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
полiпшенНя санiтарНого станУ лiсiв за рфультатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.
l419-еФ-t@еl_Ц-r&{-L9- **_"..1.-t-.\ j ь .аЬGец<лз,.<_в_ 

"** а*S+.цй,рi,,
qr.5ýЬч_

fЬr.л,JL; с- 7\.



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насцжень

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування власниtе лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Л iсництво Червонооскiльське урOчище
кварт€л Ns 103 видiл Ns 13 дiлянка No _ площа 12,0 гектарiв

Таксацiйна харакгеристика насадкення
Склц 4flв3Клг2Яз'lЛпд+ýрб в]к 85/85/85/85 poKiB, бонiтет 3. середнiй дiаметр 28/30/30/24
сантиметрiв, середня висота 2112?2?20 MeTpiB, повнота 0.70 . тип лiсу ДlКЛД рельеф

Л iсопатологiчна характеристи ка насадкен ня
Вид пошкодження насцження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
Та ВСихаНня дерев, захаращенiсть, об'lдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть ryceHi,
МаСОвиЙ лiт метеликiв, опадання хво'йистя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаЙи, не
xapaKTepHi дJlя нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
поtдкодкення стовбуровою гниллю )

Сryпiнь пошкодження, уракення: Сильне
сильне)

l(yртинний
куртинний)

О.9.1!'2шдолкеryl деревини на 1 гектарi (окомiрно}/Ллуб. MeTpiB, у тому числi
сухOстlиноl J ку0. MeTplB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

майстео лiсч r

(поqдиноке, слабке, сердне,

(поодинокий, груповий,'Вид 
розподiлу пошкодlкених дерев:

(посада)

ajl 2020_ року

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

(пiдпис)

Стрепков l. В,.

(iнiцiали та прiзвище)

Бугера О.А.
(iнiцiали та прiзвпще)

//

_!j_ с{ 2020_ року
висновок iнженера вiддiлу (сешору) охорони i захисry лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалtiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.
-ц,е-ъ)-е9лJ-ь^4- .^-- **"о Ызь .*{r- a***.*"д ., * 

'] ,r.-^rot ц,-Е) - 
"ЬJ.;Б:.:'Й"S--

$4sчл*аь .ц |_LIL В;qq*а ., o -,cr-i:r-r."on*a3 о<, t о Jцздl4зlлrъQ .*-*чr *_ЬпД-" р
.t-о-е*ъц.еjць Фе-дtх,. 7ае**;g.4rkдr5*;е *""r--@а r\ opeýc-"i_ d. Ъ



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаркень

XaoKiBcbKa
щ

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування власнии лiсiв, посгiйною лiсокорисryваа)

Лiсництво Червонооскiльське урOчище
кварт€lл Ns 72 видiл Nэ ý дiлянка No _ площа 38,7 гешарiв

Таксацiй на харакгеристика насаркення

Склц 4Дв3Лпд2КлгlОс BiK 85/85/85/85 poKiB, бонiтет 3, середнiй дiаметр 28/22128/28
сантиметрiв, сеоедня висота 21120/21123 MeTpiB, повнота 0.80, тип лiсу ДlКЛД рельеф

Л iсопатологiчна характеристи ка насцжен ня
ВИд пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та Всихання дерев, захаращенiсть, об'tдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть ryceHi,
масовиЙ лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаiи, не
харапернi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
поlлкодження стовбуровою гниллю )

Сryпiнь пошкодження, ур€Dкення : Сильне
сильне)

Кчртинний
куртинний)

гепарi (oKoMipHo) 6_цуб. MeTpiB, у тому

Ознаки погiршення стану лiсових нас

майстео лiсч

(поодиноке, слабке, середне,

(поодинокий, груповий,Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг у_шкодженоТ деревини на 1

сухостiйноI .6 куб. MeTpiB
числi

ч
(посад)

0S 2020_ року

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

l1 r,5; 2020_ року
висновок iнженера вiддiлу (сешору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого

Стрепков l. В.,

(iнiцiали та прiзвище)

Бугера О.А.
(iнiцiали та прiзвище)

лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
полiпшення санiтарного стану лiсiв за рФультатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.
#,--o-+*realr!л-a9_ *x>.rлg-а-j i7e ч-4lЭ€4Jýё<l4r&S* .g-L Jqa*qls+, uo _ rj-"SJ рuэ>&пrr_ 

,

РЦ-щ

t+lо-jglg1l €ý а с L g)е^п., 0е*{' -i-g..rl uo,S 4_]9 .l-{_ц_(_ 'ý) _ Br, ,л_я lеri с]. ъ twл



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насцжень

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування влашика лiсiв, пооiйного лiсокорпсryваrа)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
кварт€lл Ng 83 видiл Ne ! дiлянка Ns _ площа 1,3 гектарiв

Таксацiйна характеристика насаркення
Склц 8Яз2Брс BiK 80/80 poKiB, бонiтет 2. середнiй дiаметр 26/20 сантиметрiв. середня
висота 19/18 MeTpiB, повнота 0.70 . тип лiсу ДlКЛД рельеф Рiвнинний _, експозицiя

, rрунт пiщанпй пiдрiст , пiдлiсок

Лiсопатологiчна хараперистика насадкення
Вид пошкодження насадкення (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'lдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть ryceHi,
масовий лiт метеликiв, опадання хво'/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
поlдкодlсення трутовиком )

Сryпiнь пошкодкення, ураження: Сильне (поодиноке, слабке, середне,

сильне)

КУРТИННиЙ (поодинокий, груповий,

куртинний)

гектарi (oKoMipHo) 28_дуб. MeTpiB, у тому числi

Ознаки погiршення стану лiсових

Майстер лiсу
(посада)

е'г 2020 DoKv

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

// с:< 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сепору)

Вид розподiлу пошкодlкених дерев:

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1

сухостiйноi 14 куб, MeTpiB

ll

Шерстюк Р. С
(iнiцiали та прiзвище)

Бугера О.А.
(iнiцiали та прiзвище)

i захисry лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсdзахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
пОлiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.
hýr-4-L-BLa_r-!J.;\,i- }L,Сr,+ПДС,YG оqrаеецzrt-tз,u"Ч CДJi-(.D.: осq11 .2Е- .- аt-Jчrzзzr€с--

РЦ)-".а

*(,***-<д" ot а о . l{_ €;qчё.(ё c.r-bo +э utu.t.o*, ,-*-za5 <eё;л;ц-аJьgп ' б d$r ^ е-r<_ш,+rз *tglЬ4*"

у.р-аý4аёl,в-,JЬ Фе^Пп е-a ,л;В Jr>r'5*r-_"r--3fl о rýоря .Ъ^i 4. rý _

чч 
ý



Л iсництво Червонооскiльське

квартал No ]_0'| видiл No _1

Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

>ДП lзюмське лiс,gв9,,!99цqдарствqр

---[rайлrrенУвfrй 

вп'асника лiсiв, постiЙного пiсокористУвача)

урOчище
дiлянка Ns площа _0,8_ гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _10Яз+Д3_, BiK 9QpoKiB, бонiтет 2, сере]шйдiаметР 32 _сантиЦлетрiв, с_ереднЯ
,i:л....,.....й

, пiдлiсок

хiраЙернi для нормального стану дерев) 
"Вiдццрз.ц!,lя 

та всихання дерев внаслlдоК

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження ,rarд*.rrя (лiсова пожежа, буilевiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання

та всихання дерев, захаращенlсть, об'Тдання шкiдниками хвоl7листя, наявнiсть гусенi,

масовий лiт метеликi., опiд.rrя хво't/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi9,!1чll9

воТ гнилi

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

(поодинокий, груповий,

обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _30Д куб. MeTpiB, у тому числi

сухостiйноТ _15_ куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових н

_Стрепков l,BМайстер лiсч
(посада)

/д OI_ 29 /О рокуЛiсничий 'Шry 
Fугера О,А,
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

.r;/ О{ 2g 4l9 року
ви;йвок iцx€Hep. ,,ллЙч (iектору) охорони i захисту лiсу держаВНОГО ЛiСОГОСПОДаРСЬКOГo

(лiсомйслиrir*оrо1 пiдприемства або представника державного спецiалiзованог0

лiсозахисНого пiдприемства щодО необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

ущ:уп"rry:#5У*р%*WЖОLrУLqЖ;}:3УР3!!I",r^



!одаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насцжень

XapKiBcbKa
(Автономна Республiка фим, область)

r'l
(посада)

оý zoflP року

_Стрепков l.B._
(iнiцiали та прiзвltчр)

Бугера О.А.
(iнiцiали та прiзвичр)

Лiсничий
(лiоtичий (помiчник лirжичоrо)

.а oS- 20 ,Цроку
Висновок iнженера вiддiлу ( охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського

(лiсомисливськоrо) або представника державного спецiалtiзованого

А 4J),2n
*"2 iсБЁц .-э€j\-r_,.L4-r-

D9- о Ч -Маэ/.

>ДП !зюмське лiсове господарство>
(найменування власниtв лitjв, постiйного лimюристуваа)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал Ns 101 видiл Ns l дiлянка Ne площа _0,8_ гекгарiв

Таксацi й на харакгеристика насаркення

Склад _7Дl!!2Я3'[ДДГ_, BiK 90/90/90 poкiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр 28/28/24
сантицетрiвt,середня висота 21122121 MeTpiB, повнота 0.70 , тип лiсу Д2КЛД ,

рельеф РiвнинниЙ _, експозицiя _-_l rрунт Чорнозеuи Оп!дзоленi
пiдрiст , пiдiсок

Лiсопатологiчна характеристика насцження
ВИД пОшкодження насадкення (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
Та ВСИХаftlЯ деРеВ, захаращенiсть, об'lдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть ryceHi,
МаСОВИЙ лiт метеликiв, опадання хво'йистя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаiи, не
xaPaKTepHi дlя_нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
поlд кошtення СтовбуровоТ гнилi (3ви чай ни й трутови к)

Ступiнь пошкодження, ураDкення: Середне (поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: Куртинний (поодинокий, груповий,

куртинний)

О._бс11 у.шкодженоТ деревини на '1 гектарi (oKoMipHo) _19Д куб, MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ _10_ куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

майстео лiсч

ЛiСОзахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
ПОЛiпУення СанiтарночсIану лiсiв за р_фудтат_qми огляду санiтарцого стану/rc9роТ дiлянки:,Т.r/*f &/И/*аJr-р4^а M)/l-z-^ý-фг- а-Оъ-'/<лУZ-Lя-т 

r/ZО-с",

е.р,фе;



.Щодаток 2

до Санiтарних правил
ПОВЦОМЛЕННЯ

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень
XapKiBcbKe обласне управлiння лiсового та мисливського господарства

вне пi 1сове госпо

Склад
дiаметр.
тип лiсу
rрунт .h k"/ пiдрiс пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання, та всихання дерев, захаращенiстъ, об'iдання шкiдниками хвоi7листя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори

Л i с н и цтв о ?*{n{a t uryш /а*а tlz ур оч и щ еJrlvпrIL{ LDv gdrиaц.,tLLLi4LLa|Lё(,а,* J Y\
ВидiлJrlЬ Гдirr""*uNп площа / € ,u

Таксацiйна характеристика насадження

на стовбурах та iншi ознаки, не.х

?/ll 'о r'P -///Z//Z/-/-/1J
Ступiнь кодження, ураження:

ноке, слабке_, середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених
инокий, груповлtй, куртинний)

овбурах та iншi ознаки, не x4pa}iTepHi для нор.мального стану дерев) Й2/Ц-
?, )ua /аztиzuu АД/ /z*z,tfu'pz /zа/zzzlбРr2-щ

кварт€tл Nsr'l/

на l гектарi (oKoMipHo) ,/;'', f) куб.метрiв,
куб.метрiв.

стану лiсових ryryйджень виявив:

Бл*r|* 4./
ч/ (iцilлiали та прiзвише)

Обсяги ушкодженоi
у тому числi сухостiйноТ

Ознаки погiршення

деревиниJ

иЬаzе*-цi
(лiсничий (помiчник лiсничого))

./7 о{
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного

лiсогосподарського пiдприемства або представника державного
спецiаrriзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення

л,ьтатами огляду санiтарного стану лiсовоi дiлянки: 7
.g3лтеД,сл irlt,ДД

чцzаrrла-/ ш2
(л{сам) (пiдпис) iцiали та прiзвище)

drrrt шяLч'
Д"Фfu
(посада)

20 Ф року.

року.

// oS 2о Jо року.

лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення

Ьrо/'а,



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

>ДП lзюмське лigове господарство>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Червонооскiльське урOчище
квартал Ns 101 видiл N0 0 дiлянка N0 площа -_0,5_ гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 7Д33Яз , BiK 130/130 poKiB, бонiтет 3, середнiй дiаметр 44144 сантиметрiв,
сеOедня висота 24124 MeTpiB. повнота 0.50 , тип лiсч Д2клд рельоф

, пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насаджен ня
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоl7листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хво'йистя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пош коджен ня СтовбчровоТ гнил i (3ви чай н ий трутови к)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середце (поодиноке, слабке, середнс, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: Кчртинний (поодинокий, груповий,

куртинний)

0бсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 22,0 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ _10_ куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових ь виявив:

майстер лiсу _Стрепков l,B

(посада)./J os

4t

26lО року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

(iнiцiали та прiзвище)

Бугера О.А.
(iнiцiали та прiзвище)

oS 29 рО року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського

(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з



Додаток 2
до Санiтарних правил

про появу
повrдомлЕння

ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень
XapKiBcbKe по

Д9ржавне пiдприемство <<Iзюмське лiсове господарство)>

Лiсництво
Видiл М

Склад

Обсяги ушкодженоi
у тому числi сухостiйноi

урочище квартал Ns //
площа l j ,u

Таксацiйна характ9ристика насадження

?zzц BiK a7rtp/ill goKiB,_ бонiтет / ,"ередуlF
см. середiня B}IcoTa ,/ryI. СеРеДНЯ B|lCoTo, ./z1

, r //

рельсф.lt.{l/Ц///t/t
,"rpi",'*uoiu/, !,дiаметр.

тип лiсу
грунт

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання, та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво'r'/лиетя
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хво'l'/листя, вiдлущення"к_ори
на стофурах та iншi ознаки, не характер:rr| дtянярмального стану дерев) И?'

7t zlИ/z //ае
//,|
Ступiнь по дження, ураження:. &

середнс, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев:
{ / (поодинокий, груповий, куртинни й)

на 1 гектарi(окомiрно) // куб.метрiв,

,/а

деревини
с, куб.метрiв.

Ознаки погiршення стану лiсових н жень виявив:

И/!
(лiдпис)

зг 2ф року.

27. /g27zlcac|

лiсогосподарського пiдприсмства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарн9го стану лiсiв за,l

/7

tульт4тами огляду caHiTap стану лiсовоi дiлянки: J

4ъ 20 Jp року.

yla

. , пiдрi пiдлiсок

а

(лiсничий (помiчник лiсничого))

'/_ rs- 20 fuZ

;Ltrfl
"*дФ4а



.Щодаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKe обласне }rправлiння лiсового та мисливського господарства
Державне пiдприемство <Iзюмське лiсове господарство>>

Лiсництво
Видiл JS

Иt урочище кварт€tл Ns ,/а/
дiлянка JФ площа "//, { та

Таксацiйна характеристика насадження

Склад dл BiK /ц
дiаметр. см. середня
тип лiсу рельеф експозицiя

пiдлiсок, пlдрlст

на

4/.Z1 ,/./zlzzr'
Ступiнь кодження, ураження:

Лiсопатологiчна характеристика н асадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання, та всихання дерев, захаращенiсть, об''цання шкiдниками хвоi7лис,lя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори

I Clb

та iншi ознаки, не характернiдля нормального стану дерев) Й'а ,
,lb /,trаца1.1-а /сlЙ' Йaczz.4аv, /аrz,иgйсzД-zа

грунт

Обсяги ушкодженоi
у тому числi сухостiйноi

Ознаки погiршення

на l гектарi (oKoMipHo) /€ куб.метрiв,
куб.метрiв.

ень виявив:

деревини
,.. L

t>

_!_ U2 20 ао року.

/с
t,L-,|-tClll-z&-LLt L

(лiсничий (помiчник лiсничого))+оý 20 /-О року
Висновок iнженера вiддiлу (ceKTdpy) охорони i захисry лiсу державного

лiсогосподарського пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за

результатами огляду caHi ого стану лiсовоi дiлянки:

ил;. Щ9tч kмo+pt рЬ.16+ t е ,l^ ьЬýaý
("*l""rr r" r,p,r"""rr,

ис)

(посада)

ноке, слабке, 99редне, сильне)

(нiчiали та прiзвище)

{5 -lO 20 ДО року.

poKiB, бонiтет / ,середнiй
2' 'Ц ^ MeTpiB, nounoru'l7,



Додаток 2

повlдомлЕння 
ДО СаНiТаРНИХ ПРаВИЛ

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаркень

XapKiBcbKa
(Автономна Респфлiка фим, Фласть)

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал Ns 108 видiл Ne ! дiлянка Nэ _ площа 0,8 гектарiв

Таксацi й на харакгеристика насцження
Склад 5ф5Клг+Лпд BiK 40/40 poKiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр 16/14 сантиметрiв, середня
висота 13/13 MeTpiB, повнота 0,70 , тип лiсу Д2КЛД рельеф Рiвнинний _, експозицiя

Лiсопатологiчна хараперистика насадкення
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоИистя, наявнiсть ryceHi,
масовий лiт метеликiв, опадання хво't/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi дrlя нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодкення трутовиком )

Ступiнь пошкодження, уракення: Сильне
сильне)

Кчотинний
куртинний)

Обсяг ушкодкеноТ деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) 13 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ 7 куб. MeTpiB

0знаки погiршення стану лiсових насцжень виявив:

майстео лiсч
(посада)+ сЕ 2020_ року

Лiсничий
(лiсничий (помlчник лiсничого)

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

(поодиноке, слабке, середне,

(поодинокий, груповий,

Шерстюк Р. С
(iнiцiали та прiзвище)

Бугера О.А.
(iнiцiали та прiзвище)q cS 2020_ року

Висновок iнженера вiддiлу (сепору) i захисry лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.
ёN-,>еа;-q,-ьёQ-цJ-r-е-Lа_ .",Я,.,-1Л_..!5 ь Ьрs-€е_3zt _r-r.s- @,С , , Ч(i_jj._+,*," ,- &*J- pne €-''r."{.l)i-"r-_

'.-'€--о Lалsд_g'д*4l,Фоа\A

G.д,



!одаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насцжень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господарство"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Сtсtад 4ДзбКлг, BiK 42142 poKiB, бонiтет 1А, середнiй дiаметр 16/16 сантиметрiв,
мeтpiв,пoвнoтa0.70,типлicyJ2КДД,peльoфpiвнинниЙ'eкcпoзицiя-'

пiдiсок

Лiсництво Червонооскiц-гlьське
Квартал Ns 109 видiл J\Ъ 7

урочище
.Щiлянка Jtlb

Таксацiйна харакгеристи ка насадження

Площа 0.7 гектарiв

середня висота lбll5
rрунт пiщаний, пiдрiст

Шерстюк Р.С.

(iнiцiали та прiзвище)

БугЕрА о.А.
(iнiцiали та прiзвище)

Л iсопатологiчна хараперисти ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання
дерев, захаращенiсть, об'Иання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання
хво'thистя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaпepHi дя нормального стану дерев) -

вiдмирання та всихання дерев внаслiдок пошкодженням тOуговиком

Ступiнь пошкодження, ураження: середне

(гюодиноке, слабке, середве, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: грчпповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

0бсяг ушкодженоТ деревини на 1 гекарi (oKoMipHo) 1 1 куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ б куб.
MeTpiB

*-ж::жтя стану лiсових,YW

(посада)

').с{ 2ozopoKy

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)
//'. tY 2ozo року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника держчlвного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарно_го стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоiдiп""*", **по_Sзr, -,1\Л,€еаСl-,lе'^Ь ,,,,.J*+""- _ &. J1-o'.-Ц_- Цд.,*
*ь_,е_ь п ь l,, о t tL -&rеb"qd^. "\ *,.,.Lr)-л,еца_u_пt 17 *1ч .zt<sоRщ_ь ,цJbдB-*.1ze3!Z4

Фс-ltflо *-+i€.*х,-х*-ц,,rз-r-ч" ý' \: Ър,.-.&П (.Ъ.
=; (поса,да) =ftffi-ис) 

(iнiцiали та прiзвище)' /2 /о, 'zozoo.



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаркень

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryмча)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал Ns 1,t1 видiл Ng 18 дiлянка Ng _ площа 2,2 гекгарiв

Таксацiйна харакгеристика насаркення
СклЦ 5Клг3Яз2ф BiK 57/57/57 poKiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр 16/16/16 сантиметрiв,
СеРедня висота 16/15/15 MeTpiB, повнота 0.60 , тип лiсуДlКЛД рельеф Рiвнинний _,

Л iсопатологiчна характеристика насадкення
ВИД пОшкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
Та ВСИХаН.НЯ ДеРев, захаращенiсть, об'i'дання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть ryceHi,
МаСОВИЙ лiт метеликiв, опадання хво't/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаЙи, не
xaPaKTepHi дrlя нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
поцlкошtення труговиком )

Ступiнь пошкодження, уракення: Сильне
сильне)

Куртинний
куртинний)

гектарi (oKoMipHo) 11 куб, MeTpiB, у тому числi

Ознаки погiршення стану лiсових Hqci

(поодиноке, слабке, середне,

(поодинокий, груповий,Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1

сухостiйноТ б куб. MeTpiB

майстео лiсч
(посада)

,/ ( ) 2020_року

Лiсничий
(лiсничий (помhrник лiсничого)

Кучуryра О. В.

(iнiцiали та прiзвище)

Бугера О.А,
(iнiцiали та прiзвище)

-t_ сý 2020_ року
висновок iнженера вiддiлу (сепору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
полiпшення санiтарного стану лiсiв за рфультатами огляду санiтарного стану лiс9воТ Длянки.
'{-ý}{iд*-yфеl*jLagлr9- 

*"-_пд-Ъ С, ,z4-ц; {l2gаац1аr1_ е*,-r.-),.",r.Р ООО, .-G1--S',_,"*b.. 
р\\.]].._(-

'Ь-<:е-.LьФ-а9д/- <э5gq;.1 \,&D.-л-rJ _;дýВ^ " ^ Lл494-/в.4/LLЦаЗзI-

Г}о6ле&i 4-[\,
ФеД 

'],t 
*.о цi€ *;еэзв-,о.лелz ry



Додаток 2
до Санlтарних правил

повlдомлЕння
про появу фнак погiршення санiтарного стану лiсових насадкень

дп к lзюмський лiсгосп>
(найrвнування влаФtика лНв, постiПного лiсохорипуваа)

Лiсництво Червонооскiльське урOчище
квартал N0 11 видiл Nэ ! дiлянка Ng _ площа 2,1 гепарiв

Таксацiйна характеристика насадкення

Склц 10 Сзв BiK 82 poKiB, бонiтет 2. середнiй дiамето 26 сантимето]в, середня висота 21
MeTpiB. повнота 0.80 . тип лiсу А2С рельеф Рiвнинний _, експозицiя _-_l

Лiсопатологiчна хараперисти ка насцження
Вид пошкодкення насаркення (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкhниками хвоi/листя, наявнiсть ryceHi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
харапернi дrlя нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
поlлкошtення кориневою ryбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне (поодиноrе, слабке, сврqдне,

Вид розподiлу пошкодlкених дерев: Куртинний (поодинокий, Фуповий,

куртинний)

Обсяг ушкодденоТ деревини на 1 гепарi (oKoMipHo) 20_дуб. MeTpiB, у тому числti

сухостiйноi 10 куб. MeTpiB

ф

Ознаки погiршення стану лiсових насаменуяУi
Майстер лiсу =-ff"

(посада)

od 2020_ року

Лiсничий
(лkнший (помiчник лiоtttчою)

+ Б 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сепору) охорони i захисry лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв за рфJльтатами огляду санiтарн9го стану лiсовоТ дiлянци.
/'ý;g1."л- r..-У**!r. 

фuУе9zс".,rz 
(LLr <4 /.-.-?LL.-12\ €r-2Б,,С&,>:

1*.. €Ф).2аl аzа<.J*дл12
fu-, *'r*с"-/ r-"1Ь'-{r.-
ФСй7 n Кфвg*т-4J.r-, '

л//,ч

Виноградов С. Б
(iнiцЫl та прiзвичр)

Бугеоа О.А.
(iнiцiали та прiзвичр)

bfro е.в,



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa
(Автономна Республiка Крим, область)

дп к lзюмський лiсгосп)
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Червонооскiльське урOчище
квартал Ns 34 видiл Ns 36 дiлянка Nо _ площа 5,1 гектарiв

2SMeTpiB, повнота 0.70 , тип лiсу В3ДС рельеф Рiвнинний _, експозицiя

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоj7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою. сосновою ryбкою)

Сryпiнь пошкодження, ураження: Середне (поодиноке, слабке,

середне, сильне)

(поодинокий, груповий,Вид розподiлу пошкоджених дерев: Куртинний
куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 12 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ 8 куб, MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

майстео лiсч
(посада)

/l с_lб 2020_ року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

Швед Н. В

(iнiцiали та прiзвище)

Бчгера о,А.
(iнiцiали та прiзвище)

1r ('С, 2020_року /
Висновок iнженера вiддiлу (сектору)бхорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану 4icoBoT дiляц<и.

/а r!?ё-2/€- о" rr rzorzzy'rv,azz,r caz)7ё:72 r бrz >/ r;аба :'
/?|4,{,/

ВачоЫеu- €, е



Додаток 2

повlдомлЕння 
ДО СаНiТаРНИХ ПРаВИЛ

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa
(Автономна Республiка Крим, область)

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, полiйного лiсокористувача)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал Ns 34 видiл No 37 дiлянка Nо _ площа 4,3 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 78 poKiB, бонiтет 2. середнiй дiаметр 24 сантиметрiв, середня висота 20
MeTpiB, повнота 0,70 , тип лiсч В2ДС рельеф Рiвнинний _, експозицiя _-_l

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоj7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою ryбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження, Середнс (поодиноке, слабке,

середно, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: Куртинний (поодинокий, груповий,

куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 4ЦуC MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ 10 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

майстер лiсч Швед Н. В

(iнiцiали та прiзвище)

Бчгера о.А.
(iнiцiали та прiзвище)

2020_ року

(лосада)

cl,6

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

/7 об 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

Нащ
полiпшення санiтарного стану лiсiв за рфультатами огляду caнiTapн(
//,q ..оrо_/.2rа,.ц ,? ,еaу-)е,Уs rz rzbd{Ф-z:r/ ?a"r r'Y,

llпшення санlтарног0 стану лlсlв за результат€ми 0гляду с€нlтарного стану лlс9Роlдlлянки,_
1 ryиа2tr-Z .-za f/a пчёе{gruzr са z r'/za 2" 67,' Я,lrWобо i'
,г*аlvwrfr

/a/za./ 62/-/ - {rЖ7 lpz iToryv
ova4ly' zzZd;y Й а rа22tа,а €

Ю*/Й ,"rчz"а.зý7т" fu7,*,;Eg_



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa
(Автономна Республiка Крим, область)

дп к lзюмський лiсгоспll
(найменування власника лiсiв, попiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал No 34 видiл N9 39 дiлянка No _ площа'1,7гектарiв

Таксацi й на характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 60 poкiB, бонiтет 3, середнiй дiаметр 16 сантиметрiв, середня висота 14
MeTpiB, повнота 0.90 , тип лiсч А2С рельоф РiвнинниЙ _, експозицiя _-_l

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоilлистя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою ryбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне
середне, сильне)

Кчртинний

(поодиноке, слабке,

(поодинокий, груповий,Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1

сухостiйноТ 21 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

майстер лiсч
(посада)

l/ d€ 2020_ року

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

куртинний)

гектарi (oKoMipHo) 37 куб. MeTpiB, у тому числi

виявив:

Швед Н. В

(iнiцiали та лрiзвище)

Бчгера о.А.
(iнiцiали та прiзвище)

1/ c,G 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприсмства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.
/aa.,vee,eZаZ' ,"/"rfff Йоп'zir,оо2- ?-.ЪТ7)--а-:,
fЪйЕ// "
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ffодаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

ДП к lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Червонооскiльське урOчище
квартал No 52 видiл Ns'l8 дiлянка No _ площа 3,0 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 73 poKiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр 28 сантиметрiв, середня висота 2'|

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хво'йистя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслjдок
пошкодження кориневою ryбкою)

Сryпiнь пошкодження, ураження: Середне
середне, сильне)

Кчртинний

експозицiя _-

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1

сухостiйноТ 10 куб, MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових нас;

майстер лiсч
(посада)

t") (7 2020

,|i ,"'i, i 2020_ рокУ r
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського

(поодиноке, слабке,

(поодинокий, груповий,

куртинний)

гектарi (oKoMipHo) 21 куб. MeTpiB, у тому числi

Бескорсий l. В

(iнiцiали та прiзвище)

Бугера О.А.

(iнiцiали та прiзвище)

l_ рОК}

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

kуr.d,rz:Jя%z
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!одаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa
(Автономна Республiка Крим, область)

дп к lзюмський лiсгосп>>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал No 52 видiл No 22 дiлянка No _ площа 4,9 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 85 poкiв, бонiтет 1, середнiй дiаметр 32 сантиметрiв, середня висота 25
MeTpiB, повнота 0,71 , тип лiсу В2ДС рельеф Рiвнинний _, експозицiя _-

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво't/листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хво'tlлистя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою, сосновою гчбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

середно, сильне)

Кчртинний

(поодиноке, слабке,

(поодинокий, груповий,

Обсяг ушкодженоТ деревини
сухостiйноТ'l0 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових н.

майстер лiсч
(посада)

// {6 2020_ року

Лiсничий

куртинний)

на 1 гектарi (oKoMipHo) 'lб куб, MeTpiB, у тому числi

Бескорсий l, В

(iнiцiали та прiзвище)

Бугера 0.А.
(iнiцiали та прiзвище),, (лiсничий (помiчник лiсничого)

/t об 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

поЛiпшення санiтарного стану лiсiв за резул_ьтатами огляду санiтарного стану дjсовоТ дiлянlрнOго стану л|с|в за резул_ьтатами огляду санlтарног0 станудсовоlдlлянjl4.

"" ,аrVa 2latre2rzr.z-e 
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flодаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП < lзюмський лiсгосп)
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Л iсництво Червонооскiльське урOчище
квартал Ns 74 видiл N9 17 дiлянка No _ площа 0,8 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 75 poKiB, бонiтет 't, середнiй дiаметр 26 сантиметрiв, середня висота 23

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хво't/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслjдок
пошкодження кориневою ryбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне (поодиноке, слабке,

середно, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: Кчртинний (поодинокий, груповий,

Обсяг ушкодженоТ
сухостiйноТ 25 куб. MeTpiB

куртинний)

деревини на '1 гектарi (oKoMipHo) 48 куб. MeTpiB, у тому числi

Ознаки погiршення стану лiсових

п/айстео лiсч Швед Н, В
(iнiцiали та прiзвище)

Бчгера о.А.
(iнiцiали та прiзвище)

_Рiчrrr* _, експозицiя _-_l

/r Об 2020_року

Лiсничий

(лiсничий (ломiчник лiсничого)

_:/_ с) € 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсФахисного пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного qTaHy лiсоя9Т дiлянки, а,
,% сс127а-".-1, rrr/a 2}"/7n-zrz' "по-zТf о/ а,9/k_оба,

rZ",*" i/
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Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa
(Автономна Республiка Крим, область)

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, постiйноrо лiсокористувача)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал N9 77 видiл N9 4 дiлянка No _ площа '1,7 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 54 poкiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр 20 сантиметрiв, середня висота'l4
MeTpiB, повнота 0.80 , тип лiсу АlС рельеф РiвнинниЙ _, експозицiя _-_l

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоt7листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хво't/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслjдок
пошкодження кориневою губкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне
середно, сильне)

Кчртинний

Обсяг ушкодженоТ
сухостiйноТ 15 куб, MeTpiB

куртинний)

деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 29 куб. MeTpiB, у тому числi

Ознаки погiршення стану лiсових наса,

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

(поодиноке, слабке,

(поодинокий, груповий,

майстер лiсу
(посада)

t't l"'{ 2020_ року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

,r 116 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору)

Швед Р. В
(iнiцiали та прiзвище)

Бугера О,А.

(iнiцiали та прiзвище)

и i захисту лiсу державного лiсогосподарського

ф-rfr";:,а



flодаток 2

повlдомлЕння 
ДО СаНiТаРНИХ ПРаВИЛ

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa
(Автономна Реслублiка Крим, область)

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал No 77 видiл No 6 дiлянка Nл _ площа 2,0 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 68 poKiB, бонiтет 3, середнiй дiаметр 16сантиметрiв, середня висота 15
MeTpiB, повнота 0.80 , тип лiсу АlС рельоф Рiвнинний _, експозицiя _-_,

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво't/листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою ryбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне (поодиноке, слабке,

середно, сильне)

Кчртинний
куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 26 куб. MeTpiB, у тому
сухостiйноТ'l4 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

Майстер лiсу
(посада)

' 
сб 202о

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: (поодинокий, груповий,

числi

_ року

Швед Р. В
(iнiцiали та лрiзвище)

Бчгера о.А,
(iнiцiали та прiзвище)

С7 a 6 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсg,воj дiлянки._

Ha ravc* * п ---r 7. ryba{7rezzz-za "r*,z 
z 
ryгэ:r о ; б,'>7 "эо бi

Пй{4,

ВЕ'аТ*' {, В_



!одаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa
(Автономна Реслублiка Крим, облаоь)

дп к lзюмський лiсгосп)
(найменування власника лiсiв, постiйноrо лiсокористувача)

Лiсництво Червонооскiльське урOчище
квартал Ns 78 видiл N0 { дiлянка No _ площа 1,2 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 52 poKiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр 16 сантиметрiв. середня висота'l4
MeTpiB, повнота 0.85 , тип лiсч A1C рельеф Рiвнинний _, експозицiя _-

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'|iлистя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоj7листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi о3наки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою ryбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

середно, сильне)

Кчртинний

(поодиноке, слабке,

(поодинокий, груповий,

куртинний)

деревини на '1 гектарi (oKoMipHo) 27 куб, MeTpiB, у тому числiОбсяг ушкодженоТ
сухостiйноТ 15 куб. MeTpiB

/7

Ознаки погiршення стану лiсових

майстер лiсч
(посада)

с-,6
Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

2020_ року

Швед Р. В
(iнiцiали та прiзвище)

Бугера о,А,
(iнiцiали та прiзвище)(пiдпис)

l/ С'С 2020_року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого
лiсшахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв 3

полiпшення санiтарного стану лiсiв за резулцатами огляду санiтарного стану лiсавоi цлянкпо
Иаеаjьс2с2л rrrry ry/lйr7rzrz С,э *еl'г7но2, /r, r'/ бэ-z
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Додаток 2

повlдомлЕння 
ДО СаНiТаРНИХ ПРаВИЛ

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XanKiBcbKa
(Автономна Реслублiка Крим, область)

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Л icH ицтво Червонооскiльське урOчище
квартал No 78 видiл No ý дiлянка No _ площа 0,5 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK72 poKiB, бонiтет 3, середнiй дiаметр 18 сантиметрiв, середня висота 16

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою губкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне (поодиноке, слабке,

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

середне, сильне)

Кчртинний

Обсяг ушкодженоТ
сухостiйноТ 36 куб, MeTpiB

куртинний)

деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) ýШуб. MeTpiB, у тому

Ознаки погiршення стану лiсових

майстер лiсч Швед Р. В
(iнiцiали та прiзвище)

Бугера О.А.
(iнiцiали та прiзвище)

а 2020_ року

(поодинокий, груповий,

числl

(посада)

/п,/^(- aэ

Лiсничий

(лiсничий (ломiчник лiсничого)

/7 с>6 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

поЛiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсgво_i дiлянкио
?hcaJu"aar'zr* -.r/a cr?zz-e7zo)" /'Yrro ёс с
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