
про появу

,Щодаток 2

до Санiтарних правил

повцомлЕннrI
ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKe правлiння лiсо исливського госп

пл(оща /, ! га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад ,10 BiK____3,Z__ poKiB, бонiтет J ,"ереднiй
дiаметр U?6' см. середня висота 2// MeTpiB, повнота 4t ,

тил llicy az ФС ,рельеф лti{щд.,; , експозицiя
грунт , пiдрiст , пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид поШкодженНя насадЖення (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання, та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоТ/лИСТЯ,

наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлуЩеннЯ._КОРИ

на стовбурах та iншi 9lзнаки, не характедlнr_лля нормального стану дерев) ЬУ ,

l/C<r<

пошкоджен я, ураження:

Вид розподiлу пошкоджених дерев:
, слабке, середнс, сильне)

оодиноклIй, груповий, куртинний)

на l гектарi (oKoMipHo) ,/? куб.метрiв,Обсяги ушкодженоi
у тому числi сухостiйноi

Ознаки погiршення

деревини
4с

)аr-,*;
(лiсничий (пом iчник лiснлтчого))t о€, 20 <о рокУ.

Висновок iнженера вiддiлу (се ) охорони i захисту лiсу державного
або представника державноголiсогосподарського пiдприемства

спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi зДiйснеННЯ

лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стан лiсiв за

4ос20 ?о року.

(

ьтатами оглядч caHiTi
ш(,ý шrмй[ цS

lо стану лiсовоТ дiлянки: tftцlфlrс.J'-Tг
ъи1.1

20

куб.мет
стану лiсових н нь виявив:

пiдлис)

квартал }lb ?

/l^ \
lсада)

?о року.

Лiсництво //е аlФ урочище
Видiл Nу 4 д

нь



!одаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
ПР0 ПОЯВУ О3Нак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

ДП << lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, посгiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал No 6 видiл Ne ! дiлянка Ns _ площа 6,5 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 6_Q poKiB, бонiтет .3, середнiй дiаметр 14 сантиметрiв, середня висота 14

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всиханнЯ дерев, захаращенiсть, об'ТданнЯ шкiдникамИ хво't/листя, наявнiсть ryceHi,
масовий лiт метеликiв, опадання хво'/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознайи, не
xapakTepHi для нормального _стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою ryбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження. Середне
середне, сильне)

Кчртинний
куртинний)

О._бс1l.ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 26 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ 15 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

експозицiя _-_,

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

(поодиноке, слабке,

(поодинокий, груповий,

майстер лiсу
(посада)

/r t.'6 2020_ року

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

Швед Р.В..
(iнiцiали та прiзвище)

Бугера о.А.
(iнiцiали та прiзвище)

// об 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого
лiсо3ахисНого пiдприОмства щодо необхiдностiздiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовот дiлянки.

щ" 
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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 ]зюмський лiсгосп)
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Л iсництво Червонооскiльське урочище
квартал N9 7 видiл N9 ý дiлянка No _ площа 7,1 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 60 poкiB, бонiтет 2, 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 хво't/листя, 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 внаслiдок
пошкодження кориневою ryбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне
середно, сильне)

Кчртинний
куртинний)

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

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

м{

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

(поодиноке, слабке,

(поодинокий, груповий,

Майстер лiсу
(посада)

* tltj 2020_ року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

Садовий В, С
(iнiцiали та лрiзвище)

Бчгера о.А.
(iнiцiали та прiзвище)

iоб 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприомства що+ч необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсgвоТ дiлянки, _
Цaa2arrornl z_о/еvё szофzаzrzl еа? 6r.п/r_z>6а,,-

rИ*,
ДrГа;э.а
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flодаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

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

Лiсництво Червонооскiльське урOчище
квартал No 21 видiл No 5 дiлянка Ns _ площа 4,2 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 48 poKiB, бонiтет 3, середнiй дiаметр 14 сантиметрiв. середня висота,l0
MeTpiB, повнота 0.70 , тип лiсч A1C рельеф Рiвнинний _, експозицiя _-_l

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't/листя, 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 (поодиноке, слабке,

середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: Кчртинний (поодинокий, груповий,

куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) Шуб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ 3 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

майстео лiсч Швед Р.В..
(iнiцiали та прiзвище)

Бугера О.А,
(iнiцiали та прiзвище)

а о€ 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого

(посада)

'/ {,l 2020_ року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
полiriшення санiтарного стану лiсiв за резулщатами огляду санiтарного станудiсоglрТ дiлянци.
Иаrъrrиu*уlz о-r>/" ?/б7??z/,? ; (*d7r-бо;
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Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного GTaHy лiсових насаджень

XapKiBcbKa
(Автономна Республiка Крим, область)

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

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал No 48 видiл No ! дiлянка No _ площа 2,0 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 59 poкiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр 18 сантиметрiв, середня висота 17
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 хвоj7листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хво'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодх<ення кориневою ryбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне
середно, сильне)

Кчртинний
куртинний)

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

Ознаки погiршення стану лiсових

майстео лiсч

(поодиноке, слабке,

(поодинокий, груповий,Вид розподiлу пошкоджених дерев:

(посада)

о€ 2020_ рOку

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

Бескорсий l. В

(iнiцiали та прiзвище)

Бугера О.А,
(iнiцiали та прiзвище)

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

полiпшення санiтарного стану лiсiв за результаIами огляду санiтарного стану лiсоgоТ дiлянки. ./)

Иа са З-rr-u )"Z а - i77a фа3z2zz z-e с-гz з.r; r/ 2/а;' dr, *7уа 6'а ; "
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flодаток 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 лiсокорисryвача)

Л iсництво Червонооскiльське урочище
квартал No 48 видiл N0 ý дiлянка No _ площа 2,1 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадженн я

Склад'l0 Сзв BiK 70 poKiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр 18 сантиметрiв, середня висота 18
MeTpiB, повнота 0,80 , тип лiсу А2С рельсф Рjвнинний _, експозицiя _ _,
rрунт пiщаний пiдрiст , пiдлiсок

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 хвоТiлистя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вjдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою ryбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне
середно, сильне)

Кчртинний
куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 28 куб. MeTpiB, у тому
сухостiйноТ'l4 куб, MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

[t/айстер лiсу
(посада)

t:d 2020

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

(поодиноке, слабке,

(поодинокий, груповий,Вид розподiлу пошкоджених дерев:

_ рOку

Бескорсий l. В

(iнiцiали та прiзвище)

Бугера О.А,

(iнiцiали та лрiзвище)

числi

ц

/1 d,,€ 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсqзахисного пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
полiпшення санiтарного стану лiсiв за рфул,ьтаими огляду лсанiтарного стану лiсов9 лiл яну:9 _,

Иа а gл E4-/za z-a ff ,/э лУrэ ir2ZаzzZ з а z /7э,r а- бz. ý7 rZЬ "'
-а

Д"7юfu; €, 8



flодаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

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

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал Ns 48 видiл No 15 дiлянка Nч _ площа 1,3 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад'l0 Сзв BiK 53 poKiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр 16 сантиметрiв, середня висота 15
MeTpiB, повнота 0.80. тип лiсу АlС рельоф Рiвнинний _, експозицiя __,

Л iсопатологiчна 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 хво'йистя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вjдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою ryOкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Середне
середне, сильне)

Кчртинний
куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 'l8 куб. MeTpiB, у тому
сухостiйноТ 9 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

майстер лiсч Бескорсий l. В

(iнiцiали та прiзвище)

Бугера О.А,

(iнiцiали та прiзвище)

2020_ року

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

(поодиноке, слабке,

(поодинокий, груповий,

числi

/r
(посада)

{:€
Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

/1 (;,,6 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сепору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсрзахисного пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтаоного cTaнv лiсiв за оезvльтатами оглядч санiтарного станч лiсовот дiлянки.
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