
!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, постiйноrо лiсокористувача)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал Ns 19 видiл Ns Ш дiлянка Ns 1_ площа 0,3 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Gзв BiK 68 poKiB, бонiтет 3, середнiй дiаметр 16 сантиметрiв, середня висота 15

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 хвоi7листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi о3наки, не

xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою. сосновою гчбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Сильне
сильне)

Кчртинний

(поодиноке, слабке, середне,

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

деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 110 куб. MeTpiB, у тому числiОбсяг ушкодженоТ
сухостiйноI 99 куб. MeTpiB

майстер лiсч
(посада)

Ознаки погiршення стану лiсових

Лiсничий

(лiсничий (помМник лiсничоrо)

рЬ це 0u^ 2020_ року
Висново'к iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського

(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого

лiсQзахисного пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв 3

полiпшення санiтарного стану_лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянцц.
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Швед Р. В
(iнiцiали та прiзвище)

Бугера о.А.
(iнiцiали та прiзвище)



повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

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

!одаток 2

до Санiтарних правил

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал Nо 21 видiл N0 5 дiлянка Ns '1_ площа 0,3 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 48 poKiB, бонiтет 3, середнiй дiаметр 14 сантиметрiв, середня висота 10

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'thистя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi о3наки, не

xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою гчбкою)

Сryпiнь пошкодження, ураження: Сильне
сильне)

Кчртинний

(поодиноке, слабке, середне,

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

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 120 куб. MeTpiB, у тому
сухостiйноТ 108 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

числi

Майстер лiсу
(посада)

ОZ оа 2020_ року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

Швед Р, В
(iнiцiали та прiзвище)

Бугера о.А.
(iнiцiали та прiзвище)

_!э об 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного лiсогосподарського

(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого

лiсOзахисного пiдприемства щодо необхiдностiздiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

поriiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.
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Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa
(Автономна Реслублiка Крим, область)

дп к lзюмський лiсrосп>
(найменування власника лiсiв, лостiйного лiсокорисгувача)

Л iсництво Червонооскiльське урочище
квартал N9 23 видiл N9 11 дiлянка Ns 1_ площа 0,3 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 65 poкiв, бонiтет 2, середнiй дiаметр 18 сантиметрiв, середня висота 16
MeTpiB. повнота 0,80 , тип лiсч А2С рельоф РiвнинниЙ _, експозицiя

Лiсопатологiч на характеристика насаджен ня
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. ryбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Сил ьне
сильне)

(поодиноке, слабке, середно,

(поодинокий, груповий,Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1

сухостiйноТ 75 куб. MeTpiB

2020_ року

Ознаки погiршення стану лiсових виявив:

Майстер лiсу
(посада)

ос
Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

Кчртинний
куртинний)

гектарi (oKoMipHo) 83 куб. MeTpiB, у тому числi

Садовий В,С.
(iнiцiали та прiзвище)

Бугера О.А.
(iнiцiали та прiзвище)

,;rДr&-r" вý4,ýgцеl-'-Ь
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з сб 2020_ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностiздiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дцянки.
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flодаток 2

до Санiтарних правил

пOвlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП к lзюмGький лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, постiйноrо лiсокорисryвача)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал No 47 видiл No f дiлянка Ns 1_ площа 0,4 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10 Сзв BiK 67 poкiB, бонiтет '|, середнiй дiаметр 18 сантиметрiв, середня висота 19

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) В]дмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кориневою ryбкою)

Ступiнь пошкодження, ураження: Сильне
сильне)

КчртиннийВид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1

сухостiйноТ'l 82куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану

Майстер лiсу
(лосада)

о 2020_ року

Лiсничий
(лiсничий (ломiчник лiсничоrо)

Фел П" е.о 
"_ь 
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r-d./.zо/l

(поодиноке, слабке, середне,

(поодинокий, груповий,

куртинний)

гектарi (oKoMipHo) 203 куб. MeTpiB, у тому числi

Виноградов С. Б
(iнiцiали та прiзвище)

Бугера О.А.
(iнiцiали та прiзвище)

3 с:G 2020_ року
Вrсноrо- ш*енера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностiздiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.
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