
10Сън.,Щз+Бп,
повнота 0,56

, пiдлiсок

Сryп iHb поI 1lкодженЕrI, ура;кення: Спльна

,l,
, д"."*?iНfправиJI

ПОВЦОМЛЕНIIЯ
про появу ознак погiршення санiтарною стану лiсових насаджень

урочище Шарiвське
дiлянка N 8

I

, XapKiBcbKa областьll: (Автономна Ресгryблiка Крим, область)

l ДП>>Г5rтянське ЛГ>>
(найменування впасника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

Jliсництво filapiBcbKe
квартш Nb 40 видiлJ'(э 7 f[лоща 1,0 гекгарiв

Таксацiйна харilсгеристика насадл(енЕя

Сшад
MeTpiB,
пiдрiст

BiK 121 роItр. бонiтет l , середнiй дiаметр 42 саlrгиметрiв, середня висота 30
тип. лiсу в2дс, рельеф Рiвнпнцпй, експозицiя , фуш Супiскп

Лiсопатологiчна харакrеристика насадження

, [lид пошкодження насадження (лiсова пожежц буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
lt\'l1хаllliя .lереR. ,захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоVлистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
\1clc-ll,1кlt}. ()Ilаilаl,|ltя хвоi7листя, вiдлущення кори на сювбурах та iншi ознаки, не харакгернi для
ll( )pMajlb}lo1,o стану лерев): _Вiдмпрання та вспхання дерев Корепева губка

вид розподiлу пошкоджених дерев: Груповпй

(поодиноке, слабке, ссредпе, сшьне)

(поодинокцй, груповrй, курIицfl ий)

l гекгарi (oKoMipHo) l93, Об'сяг yшкодженоi деDевини на
сухостiйноТ 27 r<yб. мефiв

Ознаки погiршення стану лiсових

rсуб. MeTpiB, у тому числi

]ti

майстер лiсу

( посада)

05 2020

лiсничий

(лiснич ий помiчник лiсничого)

Калiтiн 0.I.

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник о.М.
(iнiцiали та прiзвище)

_28_ _05_ 2020 року
висновок iнженера вiддiлry (се_кюру) охорони i захисry лiсу державною лiсоюсподарською(лiсомисливською) пiлприемства або представника державного спецiалiзованою лiсозахисноюпiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисrй 

"" 
iнших ыод];; ;;iй;й;;йБ;;;сTaнyлiciв.зapeзyлРaтaмиoШя.rycaнiтapнoюcтaнyлicoвoiдЦяцй:

lIровiдний iнженер-
l i ctl t l ат,сl-:tсlг в iдri,'lу л icoBoi

фiтопатологiТ flСJIП
"XapKiвлliсозахист"

(посада)

Рiдкокаша А.Д

9_ _Жовтня , 2020 року

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)



,

i

Лiсниш,rво lЦapiBcbKe
кварталl JФ ýI видiл NЬ 3

[ipoBi.rrrrrй i н;кенер-
, ;liсt;пmо;tlг вiлLrу лiсс,воТ

фiтопrrологii ДСЛП
"Харкiшiсо,захист"

'i 
(посала)

_9__Жовтня_ 2020 ро,ry

ПОВЦОМЛЕЕЕЯ
про появу ознак погiршенrrя санiтарного стаttу лiсовrх насад)€нь

XapKiBcbM of,;racTb
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

ЩЬГ}rявське JIГ>>

(найменування влас}Iика лiсiв, постifulопl лiсокорисrувача)

Додш,ок2
ло Сапiтаршоt

урочише Шарiвське
дiлянrсп NЬ 2 ГIпоща 1,0 гекгарiв

Таксацiйна характ€ристим насitдкення

правил

пlдIlсок
с, ' Лiсопагологiчна харакгеристrка насадження.:

Вил I|оtlrк(чtження насадження (лiсова пФкежъ буревiй, сlrirолам, обледеtлiнl*я, вiдмирання та
lrqи\аt{ltЯ ,lepeв. захаращенiсть, об'iдання шкiдНlrками хвоУлистя, нilявнiсть ryceHi, масовий лiт
,rlc,le.j,Iиi(iв. опадаl]l]Я хвоi7листя, вiпгryщенrrЯ кори на сrс,вбураХ та ilrmi ознак1,I, не харакгернi для
ltо;lмыiЫrого стану лерев): _ВцмпраlIня та всиханшя лерев IioileHcBa губка

Сryпirlь Ilошl(одження, уракеннJI: Спльша
(пqдппоre, gабre, ердне сюrьпе)

Вил розlrолi.ilу пошкодхених дерев : I р},lltlвий
(цсодцЕокяй. Фупrrвцi-t. сlрlиляхfl )

Ск.гIад 10Сзк
lloBHoTa 0176,

обсяl, yulкод}кеIIоТ леревини lta l геlстарi (cKlraipilo;
сl,rостiйtlсlТ 29 rсуб. мегрiв

()знаки ttогiршення стану лiсових насадженI, вияв}Iв:

ýl,tистер .п lcy

( пOса",lа )

06 2020 року

.ltiсничий

(лiсничий ломiчник лiсничого)

2 06 2020 роry

висота 27 MeTpiB,
Супiски, пiдрiст

з20 tg,б. мrэтрiв, у тому чис;li

Ка;ri,гiн о.[.

(iнiцiалн т,а прiзвище)

Меляник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

Рiдюпша.д,Д

Висноlок iнженера вИдiлу (се_кгору) ох.орони i за<нсry rricy лер;кавFIою .пiсоюсгlодарського
(фсомисливсьlФю) пiдприемства 

'або 
представника держайн<rrо с.rЁцiапiзованого лiо,эзахисною

гfiдпр_иемстм щодо необхiдностi здiйснення лiсозахиснюr чи iнrшргх заходiв з тlслiпшепня санiтарною
сlану лiсiв за результатами огJIяд}, саtiтарнопэ ста[гу-. лiсовоjдi.rrянr(и: __

IОпРГё е л/rлr/-gl-дuл _ИС _

{iвiцiajltt та ryЬшrе)

2



пL Додаток2
ло CariTaplлot правI!.I

повцоII{JIЕЕня
про появу ознак погiршеrшя саriтарною ст.л{у лiсовrос HacaJDl<еHb

lt

XapKbcblca облаgгь
(Авюномна Ресrцблiка Kpшrr, бласть)

Щr>Гугяпське JIГ>>

(найменування вJIасника лiсiв, постiйltою лiсоltорисгувача)

Таксацiйна характеристика насаддення

СклаД l09?ý, BiK 86_poKiB, бонiтет 1а,середнiй дiаметр 32 сакгиметрiв, середня висота 28 MeTpiB,
lloвHoTa 0178о тип.лiсу В2.ЩС, рельеф Рiвпиннпй, експозицiя ,'фуm Супiскп, пЦрlсi

_ , пlдлlсок

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

вид поцтrсодження насадженшI (лiсова пожежц буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всиханнЯ дерев, захараlrlенiсть, об'iдання шкiдНиками хвоVлистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
м9теликiв,- опаданнJI хвоi7листя' вiдгryщення кори на стовбурах та iншi ознаки' не харакгернi для
нормальною стану лерев): _Вiдмпраншя та вспхання дерев Коренева ryбка

Сryпiнь пошкодження, урDкеннJI:Спльна

Е

-rl ic ництво IIIяpiBcbKe
KBlrpr,zut Nl50 видiл Jф 7

майстер лiсу

(посада)

_l_ 06_ 2020 року

лiсничий

l -,r iсничий помiчник лiсничого)

урочище Шарiвське
дiлянка J'{Ъ 3

{ поодиноке. слабке. середнс. сшьне)

(поодинокrй, груповий, курляннrй)

l гекгарi (oKoMipHo) 2З5

Г[поща 1,0 гекгарiв

[}ид рсlзlrолiлу пошкоджених дерев: Груповпй

обсяг yшкодженоТlдеревини на
сухостiйноi 3l куб.метрiв

rqуб. MeTpiB, у тOму числl

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

()6 __ 2020 року

висttовок iнженера вiддi.гry (се_кюру) охорони i захисry лiсу лержавною лiсоюсподарською
(лtсомисливською) пiдприемства або представника державнопj с.rёцiалliзованою лiсозаiисною
пцпри€.мства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахиснrо< чи iнших заходiв з полiпшення санiтарною

Калiтiн 0.I

(iнiцiалlи та прiзвшде)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

Рiдкокаша А..Щ

,0и ий.? &/с-

Провiпшй iнженер-
лiсопаголог вiддiлу лiсовоi

' фiюпатологiI.ЩСJIП
"ХарЁiвлiсозахист"

( посада)

zКовтtlя 2()20 року

t-
,i ,: 

].

(пiдпис)

(пiдпис) ( iнiцiа.ти та пр iзвlшtе)



XrpKbcbIcr обlrrсть
(Автономна Ресrrублim Крипr, область)

.ЩЬ>Г}гяшсьrсе JIГ>
(наймеrтування вJIасника лiсiв, постiйпrого лiсоlористувача)

урочище Шарiвське
дiлянка JФ 2 f[лоща 1,0 гекгарiв

Таксацiйна характеристика насад}кення

ДодсгоС
ло Сшiтарrпо< правЕl

ПОВЦОIИJIЕЕНЯ
пр 

IIояву ознак погiршешrя санiтарною ст"д{у лiсовlо< насаджень

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

_ Вид пошкодженняr насадження (лiсова пожежъ буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
ихаllllЯ лерев. захаращенiсть, об'iдання шкiдНикамИ хвоVлистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт

",-t е-,Iикiв_ оIlадання хвоVлистя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi дляlilvil-|t,ll()t,() c]atl\ jlepeB): _Вцмирання та вспхання дерев Коренева f}бка
Сryпiнь пош кодження, уражен}lя: Спльна

, пlдлlсок

( поодиноке. слабке. серсднЕ. сшьне)

в"д роlподiлу пошкоджених дерев: Груповпй
( поодинокий. Фуповий. луртинний)

,_иI_ кодх(е_НоТ деревиНи на 1 гекгарi (oKoMipHo) 246 куб. MeTpiB, у тому числil Зl куб.метрiв

Калiтiн 0.I

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник о.М.
(iнiцiали та прiзвище)

(л iсничий помiчник лiсничого)

_26_ ,05_ 2020 року
, Висновок iнженера вiддi"rry (се_кюру) охорони i захисry лiсу лержавною лiсоюсподарською(лiсомисливського) пiдприемства або представника державною спецiалiзованок) лiсозахисноюпlдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахиснlо< чи iнших ru*одi" з полiпшен;ыйБ;;ь

l/п

IIровi^lний iH;KeHep-
-,l iсопаго-,lог Bi.r-ri;y л iсовоi

фiтопа:го.rогii ДСЛП"Харкiшiсозахист"

(тюсада)

_9_ _Жоrrня _2020 року

Рiлюкаша А..Щ

(пiдш{с) (iнiцiа.тпr та прiзвlдце)

JJiсництво Щарiвське
квартал JФ 39 видiл J\b 9



l

ЕIцiвське
ý Видiл J\Ъ 8

ПОВЦОМJIЕНIIЯ
лр появ} ознак погiршення санiтарною ст,ану лiсовtо( насfulrкень

XapKiBcbKa обпасть
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

.Цf,ЬГl"тянське JIГ>>

(найменування власника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

Додлток2
ло Санiтарпп правпJI

2lб куб. MeTpiB, у юму числi

урочище Шарiвське
дiлянка ]ф 1 Площа 1r0 гекгарiв

Таксацiйна характеристим насаддення

BiK ^l1б poKiB, бонiтет 1 , середнiй дiаметр 38 сшrтиметрiв, середня висота 28 MeTpiB,
тиnлiсyс2ЛДс,peльeфPiвнпнний,eкcпoзицiЯ-,фУmCупicки,пiдpicт

. пiдлiсок БЗЧ

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

поl]lкодiкення насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
ЛOРеВ, ЗаХаРащенiсть, об'iдання шкiдниками хво7листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
ОПадання хво't'/листя, вiдrryщення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi для,о стану дерев): _Вцмирання та вспхання дерев Коренева ryбка

,пiнg пошкодження, ураження: Спльна
(поодqЕоre, слабке, серелпс, сшьне)

розполiлу пошкоджених дерев: Груповий
(пФдrнокf,й, груповrй, ýтtrинЕкй)

на l гекгарi (oKoMipHo)

2020

Калiтiн 0.I.

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

Рiдкокаша А..Щ

(пйпис) (iнiцiа"rи та прiзвшце)

tl

Провiдний iH;KeHep-
л iсопато,юг вiддiлу л icoBoi

фiтопrго.rОгii !СЛП
"Харкiапiсозахист"

гт
/

(посала)

)IФrгня_ 2020 року

. Висн9вок iнженера вiддiлry (се_кюру) охорони i захисry лiсу лержавною лiсоюсподарською
(лiсомисливського) пiдцриемства або представника держа"попf 

".rёцiа.пiзованою 
лiсозаiисною



Дqддок2
лоСапiтарш правпrI

, ПОВЦОМJIЕЕЕЯ
про появу ознак погiршеrпrя cдriтapнoю стаr{у лiсовrоr насцDпЕнь

XrpKiBcblcr обrrестъ
(Автономна Ресrryблim Kprnr, оftпсть)

.ЩЬ>f}гяпсьrсе JIГ>
(наймеrrування вJIасника лiсiв, постifrrоrо лiсоlорисгувача)

Лiсництво ftapir"oo
квартал Nр 33 видiл J\Ъ 5

7.ЩзlК,пг2Лпл,
повнота 0161,

урочище Шарiвське
дiлянка Jф 2 Гlпоща 1,0 гекгарiв

Таксацiйна характеристика насадлtення

Склад
MeTp.iB,
пlдрlст

середш висота 2б
фуtrт Чорноземп,

, пiдлiсок Лщз,Клт_
Лiсопатологiчна характеристика насадження

[]ид tlошкодження насядження (лiсова пожежа буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
11сtl\аllllя lepeB. захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво'i/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiТ
vlсig.|икIlJ. ()l,|zцання хвоt7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi дlя
ll1l[)!ttLIl,t|()I о стану лерев): _Вiдмирапня та вспхапня дерев Пошкодженая опеЕькОм.

С,ry ll i н ь пош кодження, урФкення: Спльна
{ пооди ноке. слабке. серелнс. сшьне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

i

. ОбЬяг;шl5о.д4ен9j.деревини на 1

сухоотiйнбi, J(}:,,1', Фбi,

ГРуповпй
(поодиноквй, груповий, курIипtrrй)

гекгарi (oKoMipHo) 341 цуо. MeTplB, у тOму числl

маистер лlсу

( посада )

05

лiсничий

(лiсничий помiчник лiсничого)

Ознаки погiршення стану лiсових

]9 2020 року

Юрченко В.А.

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

05 2020 року

Висновок iнженера вiддiлу (секюру) охорони i захисry лiсу державною лiсоюсподарською
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державною спецiалiзованою лiсозахисного

ТоП jц_Гу р /1J4!CL ?ezlэrl

l lрrlвirний iH,tteHep-
. t i ct_,t lltгt_l_,lог вi,rаiлу лiсовоТ

фiтопатологiТ !СJIП
"Харкiвлiсозахист"

(посцпа)

_9__Жовrгня _2020 року

Рiдкокаша А.Д

l9

(пцrис) (iнiцiали та прiзвище)



t

Додаюк2
ло CaHiTapHroc правиrI

повцо}r.,IЕнЕя
oiHaK погiршення санiтарною gгдry лiсовrо< насад)rаень

XapKiBcbKa об,пасть
(Автономна Ресrryблiка Крим, область)

.ЩI>Гутяпське JIГ>>

(найменування вJIасника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

урочище Шарiвське
дiлянка Ns 2 ГIпоща 1r0 геrстарiв

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

I"}йд пошкодження насадження (лiсова пожежц буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаратценiсть, о6'iдання шкiдниками хвоVлистя, нЕlявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоV}тистя, вiдrryщення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi для
нормаJIьного стану лерев): _Вiдмирання та вспханця дерев Пошкодження опеньком.

Сryпiнь пошкодження, урФкення: Спльпа
(поодrноке, слабке, середце, сшьне)

вид розподiлу пошкоджених дерев: Груповий

l

,

,|

Лiсншrгво Шарiвське ;

квартал Nч 27 вфiл Jф 5

(поодинокий. груповий, куринвий)

Обёяг ушкQдженоТ деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) 304
сухостiйноТ 31 куб. MeTpiB

куб, MeTpiB, у тому числi

()знаки погiршення стану лiсових

майстер лiсу

(посала)

05 2020

лiсничий

(л ic ничий помiчник лiсничого)

l8 05 2020 року

4

l8

Юрченко В.А.

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

Рiжоmша А.Д

висновок iH;rteHepa вiддi-гry (се_кюру) охорони i захисry лiсу лержавного лiсоюсподарською
l ]lilj()мис,Ilивського) пiдприемства або представника державною спёцiалiзованою лiсозаiисною
tli.ttlpиc MclBa шоло необхiдностi здiйснення лiсозахиснIо( чи iншlтх заходiв з полiпшення санiтарною

'Тор 7L l/,

(iнiцiалпr та прiзвище)



(_. K.rajt
ме r,piB.

Jrtлрtст

,.

,- XapKiBcbKa область
} (Автономна Ресгryблiка Крим, область)
j;

( найменува""" #';;ЁХil:::#;ною л iсокорисryвача)

Лiсниttтво Шарiвське,. урочище Шарiвське
кtiар,гал J\Ъ 15 

. 
i] 

видiл J\b 5 дiл""*а J\b 10 Гlпоща 1,0 гекгарiв

ксацiйна характеристика насадження

',.

J.

i
li Додmок2
| доСанiпir;Йправил

t,] повцоIldJIЕнЕя
, 

tпtf,лояву ознак погiршеrшя caHiTapHom стаЕулiсовrя насадкень

ý;

Ill|rlК,lгlЛпд, BiK l41 poKiB, бонiтет 2 , середнiй дiамегр 44
IIовно,га 0.6l, тип лiсу !lКЛЩ, рельсф Схпл, експозЙцй

,'hiдлiсЬк Свк,Лщз

Сryпiнь пошкодженЕя, ураження: Спльна

rсуб. MeTpiB, у тому числi

Iýлiш !.В..
(iнiцiали та прiзвище)

Мемник о.М.
(iнiцiали та прiзвище)

Рiдrоmша А.Щ

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

_ _ ] Вид пошкодження нас.адженнrI (лiсова пожежа, буревiй, снiгOлам, обледенiння, вiдмирання тавсиханЧ дереЦ захаращенiсть, об'iдання шкiдНикамИ хвоУлистя, нtlявнiсть ryceHi, масовий лiт
МеТеЛИКiВ, ОПаДаННЯ ХВО't'/ЛИСТя, вiд.пущення кори на стовбурах та iншi ознаки, 

"е 
iapa*epHi длянормаJIьного cTatry дерев): _Вiдмпрання та вспхання дерев Пошкодження опепьком.

( поодиноке. слабке. середн€. сшьне)

Вид р9зrlо.лiлу пошкоджених дерев: Груповпй
. (поодинокцй, груповий, куtлинвцй)

()бсяl ушкодженоi деревини на 1 гекгарi (orcoMipHo) 300
сухостiйноi 27 | rсуб.'метр.iв

!

ознаки погiршення стаЕу лiсових насаджень виявив:

майстер лiсу

(посада)

_ l3_ _05_ 2020

лiсничий
( л iснич ий помiчник лiсничого)

]] 05 2020 року
[]исrtовок iH;keHepa вiддiлу (секгору) охорони i захисry лiсу державною лiсоюсподарською

1-1i ]t )\1 l]c-l}lBcbKOl,o) пiдприсмства або представника державноп)- спЁцiа-гli

q laHy лiсiвррезультатами огrrядl caHi ю стац/ лiсовоi дi-rrяшси:
полlпшення санiтарною

rьй //,| l,a(---'ё

Провiдrий iH;KeHep-
л iсопатолог вiддiлу лЬвоi

фiюпатологiТ !СЛП
"Харкiмiсозахист''

(поса"rа)

(' zКовтня_ 2020 року

, ,.l,

( iпiцiа.тпr та прiзвrrще)



j\

..

ll, пр появ\

- l ]r ilиt1,I во Шарiвське
l t,,ilрId-I М 15 видiл }Ъ 2

пiдлiсок

Дqдлrос
ЛО Сшdтарпоr прппцI

ПОВЦОIWJIЕЕЕЯ
ознак погiршеrпrя сдriтарюrо стаЕу лiсовlоt Еаса.Фreнь

урочище Шарiвське
дiлянка Nэ 2 flлоща 1r0 гекгарiв

Таксацiйна характеристика насадкення

l 1apKiBcbм об,гIдсть
(Автономна Ресгryблiка Крим, область )

ЩП>Гугянське ЛГ>>

. (найме}rукlння вJIасникалiсiв, постiйноюлiсокорисryвача)

M9TpjB,
пцрlст

лiсопатологiчна харакгеристика насадження

Вид лошкодження нас.адження (лiсова покеж4 буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання тавсихання дерев, захараll(енiсть, об'iдання шкйниками- хвоVлистя, наявнiсть ry""ri, 1aас6""п й
Mc,I сликlв. опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбуаах та iншi ознаки, 

"е 
iapaKrepHi дляitrlllMa-llbtloГo СТаНУ Лерев): _Вiдмпрання та всихання дерев Пошкодженпя опеньком.

Суп il,b пош кодження, ураэкенЕя:Спльна
( поодинокс. слабкс, середн€. сшьнс)

L}ид розполiлу пошкоджених дерев: Груповий
(поодrвокий, груповий, кургrнний)

,О..9члl учкодженоi деревини на l гекгарi (oKoMipHo)
сухостiйноi 29 куб. MeTpiB

ознаки погiршення стаЕу лiсових насаддень виявив:

3З8 куб. MeTpiB, у тому числl

Кулiш.Щ.В..

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник о.М.
(iнiцiали та прiзвище)

державною лiсоюсподарськог0
спецiапiзованою лiсозахисного

заходiв з полiпшення санiтарною

маистер лlсу

'J
, (посада)

] i ()5 2020

л tснич ий

l _Ilс}iичии llомlчник лlсничого)

ll 05 2020 року
Висновок iH;KeHepa вiддilry (се_кюру) охорони i захисry лiсу(лiсомисливською) пiiлприемства .або представника державною

Провiлний iH;KeHep-
_,l iсопаго.lог вiд,riлу лiсовоТ

r|l i lr ll tа-гсl_rоl il' .,]СЛП
" Харкiв-r iсс)-Jахист

( ftосада)

_9_ _Жовтня_ 2020року

Рiдrопша А.Д

i('.i

(iпiцiaJпl та прiзвшче)

fu
ста}tу л i с i в за дlзул bтaтaJr.t и 9гляry с ан iтapнo ю_4стаЕу л icoBoT

То7ц е-,/-/



i

i
'1i tl

Дqддок2

ло СапiгrymrщавпJl
:l

ПОВЦОМJIЕНЕЯ
пропояву ознак погiршеrшя санiтарного gгдту лiсовrос насадкень

ta
,t

l !, ,

Лiсництво Шарiвське
квартал J\b 11 видiлJt{bб

XapKiBcbKa oбlracTb
(Автономна Ресrryблiка Крим, область)

ЩПllГутянське ЛГ>>

л (найменування власникалiсiв, постiйною лiсокористрача)
I

Таксацiйна харакгеристим насадл(ення

, l,_С.УЧ 
В{ЗВlКЛГ|.ЩЦД, BiK rT родj1,99нiтет 2 , середнiй дiамсгр 48 саlтгиметрiв, середня висота 27

JЁ,ffi,i? 
ПОВНОТа 0,6l"Т"J#LСY"ftнlф 

"-пл, 
експозицй ' 

,-фу*о чорноземп,

урочище Шарiвське
дiлянм Ns 10 fuощч 1,0 гекгарiв

Кулiш.Щ.В..

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

' Лiсопатологiчнахаракгеристиканасадження

,] Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
,всиханн1 лерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдникамй'хвоr/лисrя, наявнiсть ryceHi, йасовии лiт

:,МС'tсltИКiв. опалання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбуаах та iншi ознаки, не xapaкTepHi дlя'дл!,vurцrоI 0 стану лерев): _Вцмирання та вспхання дерев Пошкодэкення опеньком.
,fr Сryпiнь пошкодження, урФкення:Спльна,ffi поодиноке. слабre. середн( сшьнс)

,;iiiii Вид розподiлу пошкоджених дерев: Груповпй-
,.ldli-], i t 

-

tffi':li (ПОодинокий, Фуповий, кцпиннвй)

;'it"; обсяг УшкоДЖеноi деревини на l гекгарi (oKoMipHo) 281 щуб. MeTpiB, у Tobql числi
,6Р,}остiйноТ 3l куб. мфiв

;'.,)i ,' ] ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

маистер лlсу

( посада)

l] 05 2020

лiсничий

(лiснич ий помiчник лiсничого)

l2 05 2020 року

,}:::::-тк':,"_*,",:*э с::Уlll_:чцонл i захисту лiсу лержавною лiсоюсподарською
ýl_с_оуlсли 

вського) пйриемства 
t 

або ;Ьд;й;;;. ;Б;;;;; ;"Jfi;i;;;;;;,;, ;;lсозахисною
стану .r iciцa результатами огляду caHiiтаряою стану л iсовоiiдiлянки :/loru ,///-( fu

ГIровi:ний i'H;KeHep-
t iсопато"lог вiлi;lу лiсовоТ

фiтопатологiТ ДСЛП"Харкiвriсозахист''

Рiдоlвша А.Д

(посада)

Жовтня_ 2020 року

i,э. ?,

(пiдгпrс) (iнiцiали та прiзвlшде)



a

,,,,ll

l . Додrюк 2
! ' ло CarriTapшot правшI

] ПОВЦОМJIЕЕЕЯ
1про qояву ознак попршення санlтарною сгд{у лiсовrос насаджень
ir
i,

XepKiBcblca об.тlасть
(Автономна Респубrriка Крим, область)

.ЩЩ>>Г}гяпсьrсе JIГ>>
(найменувшпrя власника лiсiв, постiйною лiсокористувача)

Лiсопатологiчна харакгеристика насадженILI

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiюлам, обледенiнttя, вiдмирання та
всих{ц{нЯ Д9Рев, захараtrlенiсть, об''цання шкiдНикамИ хвоVлистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв,, опадання хвоi7листя, вiд.lгущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi длянормальFою стану лерев): _Вiдмпрання та вспхання дерев Пошкодrкепня опепьком.

Вил розполiлу пошкоджених дерев: Груповшй
( поодинокий. фуповий. юуртинний )

()бсяг ушкодженоi деревини на l гекгарi (oKoMipHo)
сухостiйноТ .30 rсуб. MeTpiB

ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

майстер лiсу

(посала)

1 05 2020

лiсничий

r -riснич ий помiчник лiсничого)

-' I ic ниtl,тво Шарiвське
r:rз;rpTa]i ,ф l0 видiл М 7

( li_ iaJ
l,|e l,plB,
пlдрlст

Провiдний iH;KeHep
.r i со пrголог вi,r.riлу лiсовоi

фiюпатологiТ ДСЛП
"XapKiвr iсоfахист"

(псlсаlа 
)

()_ __-Довтня_ 2020 року

8Дзl К",rгl JIпд,
гlовнота 0161,

Сryпiнь пошкодження, урФкення: Спльна

року

урочище Шарiвське
дiлянка Ns 2

Таксацiйна харакгеристика насадження

( поодиноке. слабке. середн€. сшьне)

Площа 1r0 гекгарiв

26З щуб. MeTpiB, у тому числi

Кулiш.Щ.В..

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiа-гlи та прiзвище)

Рiлrоmша А..Щ

;05 2020 року

З:::::::r"j,"_Р_1.:jЧР (::"-tу) охорони i захисry лiсу державного лiсоюсподарською(,||lсомисливського) пiдприемства або представника держа"ною' спецiапiзованою лi

станУ лiсiв з9.,дlеЗультатами огляд/ санiтарною стану лiсовоi дiлянки:
санlтарною

,оh 'e/-/"/Q

,о,
,ltl,.

( iнiчiа;пr та прiзвшше)

/



Додаток 2
ло CaHiTapHro< правил

' повцопr;IЕЕЕя
про{rояву ознак погiршеrшя саriтарного и-дrу лiсовrц насаджень

ХrркЬсысr oбlIrcTb
(Авпономна Ресrryблirо Крrлu, область)

,,Щ>Г}rrпсьrсе JIГ}>
(наймеtryвшпlя власника лiсiв, постiiпrого лiсоlсорисryвача)

l

Jiсниrrгво Шарiвське урочище Шарiвське
кварга-r Nэ 10 видiл Ns 4 дiлянка Jrlb З Площа 1,0 гекгарiв

Таксацiйна харакrcристика насадженнJI

( K-tan lOflз. BiK 13б
_1] vе-lpiB. tloBHoтa

poKiB, бонiтет l, середнiй дiаметр 44 сантиметрiв,

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
вси*ання дерев, захараltlенiсть, об'iдання шкiдниками хво't'/листя, HarIBHicTb ryceHi, масовий лiт
мет€ликiв, опадання хвоi/листя, вiдlrущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормаJIьного стану дерев): _Вiдмпрапня та всихання дерев Пошкодження опепьком.

Сryпiнь пошкодження, ур&кення: Сильна
(поодянокс, слабке, середне, сшьне)

вид розподiлу пошкоджених дерев: Груповпй

rrr_ tnicT

майстер лiсу

(посала)

05 2020

лiсничий

(л iсничий помiчник лiсничого)

Провiдний iH;KeHep-
.,l iсопаголог вiдriлу лiсовоi

фiюпагологii [QiIП
"Харкiкпiсозахиiт"

(посала)

_9__Жовтня_ 2020

а ряз\.|ьг9rами огляду caнlTapнoтo стану лlсово-i дlляцк}

{tоиh_ьб ?е М4йqе..ци-Р UС

середня висота
, фунт Чорноземп,

з40 цуб. MeTpiB, у тому числi

Кулiш.Щ.В..

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

Рiдкокаша А.Д

, (поодянокий. груповяй. ц,рrянний)

()бсяr ylxKOlu,KeHoT деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo)
сухостiйноТ 28 куб. MeTpiB

()знаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

року

'виснQвок iнженера вiддi.гry (се_кюру) охорони i захисry лiсу державною лiсоюсподарською
(-tiсttмисливського) пiдприемства або представника державного спёцiалiзованою лiсозаiисною

05 2020 року

,."}..г
i,

(пiдrпrс) (iнiцiали та прiзвшце)



'!

Ii{
Додаюк 2

до CaHiTapHloc правиJI
,

ПОВЦОПIJIЕЕЕЯ
про появу ознак погiршеr*rя санiтарного стаку лiсовrо< насаджень

r XapKiBcbKa об.rасть
l

, (Автономна Ресгrублiка Крим, область)
' .\ t .ЩI>>Г5rгянське ЛГ>>l,

(найменування власника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

урочище Шарiвське
дiлянка J'{b 2 ГIпоща 1r0 гекгарiв

Таксацiйна характеристим насадкенЕя

СКIIЙ ilОДЗ BiK l4l.poKiB, QoHiTeT lA, се_реднiй дiаметр 44 сантиметрiв, середня висота 34 MeTpiB,
поfhmа 0,7, тrп лiсу .Щ2КЛЩ, -р9чlФ Схпл, експозицiя , фУm Чорноземи, пiдрiст

--t-==.--, пiдлiсок _ЛЦз,клТ_
'' Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
llr}l\llt|tlя .,lcpel]. захаращенiсть, об'iдання шкйниками-хво'r'/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
rrсtс,,lикiв" Olla/laн}tЯ хвоi7листя, вiдлущеннЯ кори на стовбураХ та iншi ознаки, не харакгернi для
tttlllMa-,lbitc.rгo стану лерев): _Вiдмирання та вспхапня дерев Пошкоджеппя опепьком.

Сryп i нь пошкодження, урФкення: Спльна
( поодиноке. слабке. ссреднс. сильне;

Вид розподiлу пошкоджених дерев: Груповий
(поодиноккй, ФуповЕй, ryрrинний)

на l гекгарi (oKoMipHo)

et

Лiсництво Щарiвське
кварта.п J',lb 9 видiл Ns 1

обсiг ушкодженот деревини
сухостi.йlоi 31 щуб. MeTpiB

(l

лlсничии

(лiсничий помiчник лiсничого)

бi 05 2020 року

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

майстер;liсу

(IlосаJа)

()5 2020 року

26З куб. MeTpiB, у тому числi

ýлiш.Щ.В..
(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

Рiдкокаша А..Щ

висновок iнженера вiддiлry (се_кюру) охорони i захисry лiсу лержавною лiсоюсподарського
(лiсомисливського) пiдприемстра _або представника держа;"опc спЁцiа.пiзованою лiсозахисною
:j:|Тy:]:: тa:_:::б-з::_"]l.дiйснення лiсо.*с,Й у i"Й,- ;ЙБ;-Й;Т;;;;;;;Й;

Провiлний iH;KeHep-
, t tcclfi аг<lлОг вiддiлу лiсовоТ

фiтопатологii !СЛП
''XapKi влiсозахист?',

й (посада) ,-|

_L _Жовтrrя _2О20 року{:,

};

ý
r , л,l' {i:** f,' 'i?',''& . .1;r, .,,.'

(пiдпис)

(пцпис) (iнiцiа.гlи та прiзвище)

Ои 0yt



Додmок 2
ло CarriTapшor правил

ПОВЦОIILIIЕНЕЯ
пр появу ознак погiршення санiтарноm стаЕу лiсовrпс насадr(ень

XapKiBcbKa ofuiacTb
(Авюномна Ресгryблiка Крим, область)

.ЩП>I}тянське JIГ>>

(найменування власника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

Лiсництво Шарiвське
квартал JФ 3 видiл J\! 17

урочище Шарiвське
дiлянка J\b 2 fIлоща 1r0 гекгарiв

Ск,lад
MeTpiB,
пlдрlст

Лiсопатологiчна характеристим насадження

[}ид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об''йання шкйниками- хвоvлистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
мс,lсJlикlв, опадання iвоVлистя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi для
llqрмаJtьного стану лерев): _вiдмпрання та вспхання дерев Пошкодження опеньком.

Сryп iHb пош кодження, ураJкення: Сrrльна
(поодиноке, шабке, середне, сшьпе)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: Груповшй
( поодинокяй. грl,повий. кryртинвий )

обсяг ушкодженоiдеревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) 24З куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноi
30 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень

Таксацiйна харакгеристика насадження

8,ЩзlКлдlЛпд, BiK 151 poKiB, бонiтет 2 , середнiй дiамегр бб саrrгиметрiв, середня висота 2б

, ловнота 0,61, тип лiсу fi2КЛД, рельеф Рiвппннпй, експозицiя , фу}rт Чорноземп,
, пiдлiсок КУЛ_

Висновок iнженера вiддiлу (се_кюру) охорони i захисry лiсу лержавною лiсогосподарського
(лiсомисливською) пiдприемства або представника державною спецiа:liзованою лlсозахисноЮ
пiдприемства щодо необiiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтаРнОгО

майстер rricy

( посада )

,] ()5_ _ 2020 року

л iсничий
.&

(л iснfiчий помiчник лiсничого)

405 2020 року

стану лiсiр за р"_]уп"/тrЁ от"ry сан,iтар9ою.lч"у лiсовоi oi:lyy.
о/и €Инtr

Провirний iH;KeHeр.
. l lсолiп(.,-|()г вlлlj]у JlcoBol

фiтоttатолоl iT ДСЛП
', Харк i в.;l iсозirхист''

i (посада)

_9 _Жовгня _2О20 рку

Га-гlушка С.О.

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

Рiдкокаша А.Д

(пiлпис,1 (iнiчiали та прiзвище)



,.a,

i

Дqддоr2
лоСапiгашlпрешц

IIОВЦДОМJIЕШЕЯ
(внак погiршеlпrr санiтарпото cTarr5l лiсошоr шrreш

Хrркiвсысr облестъ
(Аrюномва РесIцбJIiIв Крпr, обrrасть)

.Щ>Г}"rrпсьrе JIг>
(наiirr,rеrrуваlшя швсника лiсiв, постifrrого лiсоюристувача)

Jiснпгtъо Шарiвське урочище Шарiвське
KBapTan }.fэ 4 видiл Jф 7 дiлянка Jф 2 Гlлоща 1,0 гекгарiв

: Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

l Вид поlLIкодження нас.адження (лiсова покежа, буревiй, снiюлам, обледенiння,.вiдмирання та
вQихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хзоVлистя, HaJIBHicTb ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опqдачня хвоVлистя, вiд;ryщення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормальноЮ стану лёрев): _Вiдмпрання та вспханпя дерев Пошкодяtення опепьком.

Сryпiнь пошкодження, ур&кення: Спльна
(поодивоке, слабкс, середн€, сшьне)

вид розподi.llу пошкоджених дерев: Груповий

(. r;lа:
rtе,грiв.
rr rrplicr,

I

i
()бсjil \шкOд;кеноТ деревини на

сухостiйноТ 29 куб,мЕтрiв

майстер лiсу

(посала)

505 року

; 0.5 202О роцу

. Провiлlшшi llч.ое}Ер
JЕопlполог вlддlлу лlсовоl

фiюппологiТДСJIП
-хryкiцтiосза:tист-

(Iщul)
U __7}rоспнl_ 1tJ10 роry

(поодивокпй, груповий. Igрrцsхй)

1 гекгарi (oKoMipHo) 258 куб. MeTpiB, у тому числi

Галушка С.О.

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiа.rrи та прiзвище)

Рiшокаша А.!

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

,i,

?0z0

висновоk iй;кеЁра вiддirry (секюру) охорони i захисry лiсу державl{оm лiсоюсподарською
I lr,jtrMИC.l}iBc\Kol,o) пiдприсмства або представника державною спецiалiзованого лiсозахисною
li1.1llpи(..Mc tва шоJо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарною

(iнiцiали та прiзвище)



ДqддоI2
ло Сапiтаршоt правlrJI

ПОВЦОМJIЕНЕЯ
iпро появу ознак погiршення санiтарною стану лiсов}о( насалкень

XapKiBcbKa обrасть
(Аrгономна Ресггублiка Крим. область)

ДI>>Гугянсьrсе ЛГ>>

( найменування вJIасника лiсiв, по стiйною л iсокористувача)

,liсllиtггво Шарiвське урочище Шарiвське
b,i,;,il llut -Ntt 35 вилiл Ng 9 дiлянка Jф 4 Гlпоща 1,0 гекгарiв

Таксацiйна харакгеристика насадження

(_'K-lail l0Сзв, BiK 116 poKiB, бонiтет l , середнiй дiаметр 38 сантиметрiв,

; , , r. Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

] Вид пошкодження насадження (лiсова пожежц буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
всИхаНня Дерев, захаращенiсть, об'iдання шкЙниками хвоVлистя, HarIBHicTb ryceHi, масовиЙ лiт
метеликiв, опадання хвоVлистя, вiдlryщення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi для
нормЕuIьного стану дерев): _Вцмшрапня та вспхашня дерев Корепева ryбка.

Сryп iH ь пош кодження, ураэкення: Сильна
(поодвноке, шабre. серлне, сшьпе)

l}ид розполiлу пош коджених дерев: Груповий
(поодrяокий, гFуповяй, кургsнвий)

l гекгарi (oKoMipHo) 398 rуб. метрЬ, у toмy чисJIi

Овнаки погiршення стану лiсових

(посада) U({rlлjlис1 Z (iнiцiали та прiзвище)

середня висота 28 MeTpiB,

цруrrг Чорноземп, пiдрiст

обёяг ушкодженоi деревини на
сухостiйноТ 31 куб. MeTpiB

(;riсничий помiчник лiсничого) Q{дппс) (iнiцiали та прiзвище)

]() _ 05 __ 2020 року

[Jисновок iнженера вiддirry (се_кгору) охорони i захисry лiсу лержавного лiсоюсподарсьюю
(,iliсомисливською) пiдлриемства або представнипч дер*а"rrоп9 с.rЁцiалiзованою лiсозаiисною

'/и, /lltr(

Првiлннй irисенер
л iсопаголlог вiддiлу лiсовоТ

ф im паго.гl ог ii .I[СJIП
"Харкiвлiсозахист"

(поса.rа;

_9_ _Жовтня_ 2020 року

Рiшоmша А..Щ

ý]
l

( iнiцiалш та прiзвrшtе)



.' I iсни цтво |Парiвське
Krr.rpTшl Jtil 38 видiл Ns 3

--]-т

i' Jo Санiтарнюi прав}L,I

l

l повцоl,LIЕнЕя
пр появу ознак погiршення санiтарного cTalr},.ricoBto( наса];<ень

Хлркiвське область
(Авпономна Ресгrублim Kpшrr, область)

ДIЫУгянсьrсе JIГ>
(наймекування вJIасника лiсiв, постiйною лiсоlсористувача)

урочище Шарiвське
дiлянка JllЪ l0 Гlлоща 1,0 гекгарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Ск4дц t0Сзl,вiк 121 poKiB, бонiтет l , середнiй дiаметр 38 сангиметрiв, середня висота 30
пoBI.Joтa0,ý6типлicyB2.ЩCpeльeфPiвнпннпй,eкспoзицiЯ-,фyнтCyпiскп,

(поодивоке, слабre. Фредflq смьне)

rqуб. MeTpiB, у тому числi

MeTpiB,
пцрlст

, пlдлlсок

Лiсопаюлогiчна характеристика насадження

вид пqцкодженЕя насадження (лiсова пожежа' буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
.всrханНя, дерев, захараrr{енiсть, об'iдання шкiдниками хвоVлистя, наявнiсть ryceHi, масовиЙ лiт
метеликiвi опадання хвоi7листя, вiдlryщення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi для
llopMa,Ibнoю стану лерев): _Вiдмпрання та вспхання дерев Коренева губка

CrylliHb пош кодження, урФкення : Спльна

,, Вид fiозполiлу пошкоджених дерев: Груповпй
,1

(лоодинокий. Фуповий. кургинний )

обсяг*yшкол;кеноi деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) 21l
сухостiйноI 29 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

MaiicTep лiсу

(лосада)

,, _'__-.. 05 _ . 2020

, . 
лlсничии

,,l iсttич ий помiчник лiсничого)

Калiтiн 0.I.

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

]2 _, _05_ 2020 року

висцовок iнженера вiддi"lry (секгору) охорони i захисry лiсу лержавною лiсоюсподарською
(лiсомисливською) пiдприсмства або представника держа"нопj спёцiалiзованою лilJllwvJчnvJlnб9D[\rrUl rrrлlrриtsмUlва auo llрЕдатавника державною спецlалlзованою лlсозахисною
пiлприе.м9тва щодо необхйностi здiйснення лiсозахиснlо< чи iнших заходiв з полiпшення санiтарною
стаДrу лiсig за результатами огляд/ санiтарною ст-аку лiсовоi лцlяrпси:

J|o 't /f-l

,t,-

t,
i-

- | a ,,,



l

Додагок2
ло Санiтарlлоt правиJI

ПОВЦОПЛJIЕЕЕЯ
пр появу ознак погiршення санiтарного ст"а}ry лiсовlл< насадкень

XapKiBcbM область
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

.ЩI>I}гяпсьrсе ЛГ>>

(наймеrryвання власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

урочище Шарiвське
дiлянка Ns l ГIлоща 1r0 гекгарiв

Таксацiйна характеристика насадження

BiK l2l poKiB, бонiтет l , середнiй дiаметр 42 сантиметрiв, середня висота 30
типлiсyB2ДC,peльeфPiвнпннпй,eкcпoзицiЯ-,фyEгC)rпiски.,

пiдлiсок

I

Jliсниtпво lFapiBcbKe
кварта-гr J'{Ъ 39 видiл М 8

M9TpjB,
пцрlст

i Вид розполiлу пошкоджених дерев: Груповий
( лоодинокий, груповий. кургинний)

; ( lбLяr ушк().,l/кено[ деревини на l гекгарi (oKoMipHo)
c:,r хосr,iйноТ 30 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень в

майстер лiсу

(посада)

_25__05_ 2020

лiсничий

(лiсничий помiчник лiсничого)

25 05 2020 року

2|9 куб. MeTpiB, у юму числi

Калiтiн 0.I.

(iнiцiали та прiзвшrrе)

Медяник о.М.
(iнiцiали та прiзвlшlе)

Рi.шоlвша А..Щ

висttсlвок ittженера вiллi.гry (се_кюру) охорони i захисry лiсу лержавною лiсоюсподарськ)ю
{.il\')v}lc,l}'itrcЬK()II)) lliДЛРИСМСТВа абО представника державного спёцiапiзованою лiсозаiисною

c,l all\ j| iclB,Ja рез!,Jьтатами огляду санiтарною станулiсов_оiдiлянки:
,J

Првiлшй ilжelrcp
дiсопtто.пог вiдлilгу лiсовоТ

фiюпаmлогfrДСJШ
9tapKiBлicвatKllcl'

_ 2(Е0 pory

(iпiцiaJпr та прiзвlше)

Лiсопатологiчна харакгеристика пасадження

Сryпiнь пошкодження, ура:кенвя: Спльна
(поодиноre, спабre, серслне, сшьпе)

( K,tit.,t l()Сзв"
I i, ,llttrl,t,a l),(iб.

i Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захараrценiсть, об'iдання шкiдниками хвоvлистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
м€rгеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлryщення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi для
нормальною стану лерев): Вiдмпранпя та вспханпя дерев Коренева губка

}

it

7



]I
ДqдЕюrJ

ло Санiтарлпоr правнJI
iI

ПОВIДОШ,IШНЯ
про пошу gJIlaK rюгiршошr сапiгарюrо стаЕулiсовш васiадreнь

ХаркЬська обпасть

+ (Аrгономна Ресrцблim Крrпr, область)

,.ЩfЬ>Гугяпське ЛГ>>, (найменуваннявласникалiсiв,постiйноюлiсокористувача)

-'liсниrпво ЦapiBcbKe

. 
гr..арта-т _Yl 39 видiл Ns 1l

урочище Шарiвське
дiлянка Jф 1 Гlпоща 1r0 гекгарiв

Таксацiйна хараIсгеристика насадженЕя

BiK l2l pdKi_B, бонiтет 2_,_середнiй дiаметр 42 саrrгиметрiв, середня
тип.лiсу В2ДС, рельеф Рiвнпннпй, експозицiя , фуm

( K_.la.I l0Сзв
l ltlBHoTa 0rбI,

висота 27 MeTpiB,
Супiскп, пiдрiст

Лiсопатологiчна характеристика насадженЕя
} Вид llQШкодження нас.адження..(лiсова пожежц буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
:_"glпЧ дорсв, захаращенiсть, об'iдання шкiдникамй^ хвоVлистя, наявнiсть ry".ri, масовий лiт

;Y!]!liTi": бЦqЦаflНЯ ХВОi7ЛИСТЯ, ВiДrryщення кори на стовбурах та iншi ознаки, 
"" iap"o"pHi длянорцальною ста}tу дерев): Вiдмпрання та вспханпя дерев Коренева губка

Сryп i нь пошкодження, ур€Dкення: Сильна

, пiдлiсок

( пооди ноке, слабке. серелнс. сшьне1

вид рtlзпо/tiлу пошкоджених дерев: Груповпй

' обсяг ушкодженоi деревини на
сухостiйноТ 29 куб. MeTpiB

Ознlкl погiршення стану лiсових

(поодиЕокий, груповий, кургинпrй)

1 гекгарi (oKoMipHo) З|7 куб. MeTpiB, у юму числi

майOгер лiсу

(посада)

05 2020 року

()5 ___ 2020 року

'о/п

2,7

Калiтiн 0.I.

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

лiсн,ичий

ttомiчник лiсничого)iici tи.Iий

l]исttовок iH;keHepa вiддiлу (секюру) охорони i захисry лiсу державною лiсоюсподарською
9'_'_О:_ТП_l"СЬКОГО) 

ПiЛПРИСМСТВа або представника державною спецiапiзованою лiсозахисною
:jilТY:]Р_Ч:a9 НеОбХiДНОСТi ЗДiйСнення лiсозахисн,о<.lи ilшllо<.*"дЬl ,Ыi,-r"""" ";;Й;;;

J

1.l(.rLIl

jl[оrrul

ш

}

насаджень виявив:

/а/

щ,п



Додаток2
. до CaнiTaplпot правнJr

t flовцоIu.JIЕЕн.я
пр появу ознilк погiршешIя саrriтарного и-д{у лiсовrд насад)tсень

XapKiBcblca область
(Аrюномна Республiка Крим, область)

,ЩI>I}гяшське JIГ>>
(наймеrтування власника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

лiсництво Шарiвське
KBapTa-r Nч .l2 видiл Jф l

. Провiлний iroKeHep-
л iсопmолог вiддlrгу лiсовоi

фiюпmо.тогiТ ДСЛП
"Харкiшiсозахист''

' (посаJаl
(J _ _ __iКовтня___ 2020 роý

урочище Шарiвське
дiлянка ЛЪ 3

Таксацiйна характеристика насадження

(поодяноre. сшбкс. середнс. сшьне)

куб. MeTpiB, у тому числi

flпоща 1,0 гекгарiв

( K-,Ia.l l0Сзк BiK l2l. poKiB, бонiтет lа,_9ерелнiй дiаметр 42 сантиметрiв, середня
llt,ltJllc)Ta (),5б. тип.лiсу В2ЩС рельеф Рiвiипнпй, експЪзицiя ,-;Б*

. rlIдлlсок

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

Вид пошкодження нас.адження (лiсова пожежц буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
". _'лlliiЧ Д!Р!1 ЗаХаРаЩеНiСТЬ, Об'iДання шкiдникамЙ- *"оVлисr", наявнiсii ry"."i, ;Й";ri ni;мотеликlв, опаданнЯ хвоii/листя, вiд.тryщення кори на стовбурах та iншi о.r"Ь,-,е iapa*epHi длянормаJIьною стану дерев): _Вiдмпранпя та вспхапня дерев ItopeпeBa губка

Сryпiнь пошкодження, урalкення: Спльна

висота 33 MeTpiB,
Супiскп, пiдрiст

вид розподiлу пошкоджених дерев: Груповпй
( лоодинокяй. груповий. юуринний)

()бс,яг ушкодженоi деревини на l гекгарi (oKoMipHo) 308сухостiйноТ 30 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стаrtу лiсовlтх

майстер лiсу

(посада)

05 2020 року
лiсничий

(;liсничий помiчник лiсничого)

:9 05 2020 року

29

Калiтiн 0.I

(iнiцiагlи та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

Рiдопша А.Д

[JисttовоК iнженера вiддiлУ (секюру) охорони i захисry лiсу лержавного лiсоюсподарського(,tiсtlмисливського) пiдприемстjа 'або 
представника державною спецiапiзованою лiсозахисною

:нifi :,т::,н:i:лlr"u}r::::::1*:*::у:Yу!уч_чi*'.-;";;;-;;;iй;ы;;й;;;

,Tt,*

}

насаджень виявив:

(furiцiaJпl та прiзвшпе)



Додаток2
ло Санiтарню( правил

ПОВЦОМJIЕННЯ
ПРО ПОЯВJ" ознак погiршення санiтарною стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa ofuiacTb
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

[П>Гl"гянське ЛГ>>
(найменумння власника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

Лiсниrrгво Шарiвсьlсе
кваргал }Ф lб видiл Ns 13

урочище Шарiвське
дiлянка J\Ъ fuощч 1,0 гектарiв

Таксацiйна харакгеристика насадженЕя

Сюrад
MeTpiB.
Illдрlст

l0!з+Клг+Лпд, BiK 131 poKiB, бонiтет 2 , середнiй дiаметр 44 сантиметрiв, середня висота 28
повнота 0,6l, тип лiсу Щ2КЛЩ'*-Р9Iоф_ýхПл, експозицiя .-' ФУm Чорноземп,

, пiдлiсок лЩЗ,сВк
Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

[Jи.,l tlillrlKo-I;.f(eHHя насадження (лiсова похежа, буревiй, снiюлам, обледенiнrrя, вiдмирання та|"с}l\аllllя .,l(jpeB- захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво't'/листя, наявнiсть ry""ri, "ua6""и 
й\tc,lc,,ltlкlB- опаJання хво7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi дляl|()l]Ma-lbHo1-o стану лерев): _Вiдмирання та вспхапня дерев Пошкодження опеньком.

Сryп i н ь пош кодження, урФкеннJI : Сильна
( поодиноке. слабке. середнс. сшьне)

вид розподiлу пошкоджених дерев: Груповпй
{поодияокий, груповий. rJ/ргияний )

обсяг ушкодженоТ деревини на l гекгарi (oKoMipHo) 34g
сухостiйноТ 32 куб. MeTpiB

С)знаки погiршення стану лiсових насадже,

r.t;lйс,t ер ,t icv

( llOctula )

05 2020

л iсничий

(;l iсничий помiчник лiсничого)

_ 14_ 

--05_ 
2020 року

(посала)

_ _Жовтня_2020 року

висновок iнженера вiддiлry (се_кгору) охорони i захисry лiсу лержавною лiсоюсподарського(лiсомисливського) пiдприемства або представника державною спецiалiзованою лiсозахисною
:]:]:ЗТ:r::::::.:-9:У::_"]:1y:I:i::i19зzжисних чи iнших .ч*одi" з .,о,,iпЙен;;;;;;;;;

llровiitний iH;KeHep-
; l iсt_lгlаr олог вiддiлу лiсовоТ

фiтопатологii !СЛП"Харкiвгliсозахист"

куб. MeTpiB, у тому числi

1.1

Кулiш.Щ.В..

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

Рiдкокаша А.Д

(пцпис) (iHiuiarrи та прiзвище)



Додаток2
ло CaHiTapHrx правил

ПОВЦОМЛЕНIIЯ
про появу ознак погiршеншl санiтарною стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa ofuiacTb
(Автоном на Ресrryблiка Крим, область)

(найменува"," *t;Irifi::#;'o- п,"о*орисryвача)

Лiсrtицтво Шарiвське
KBapTa;l Nч 2l видiл J\Ъ 6

2020 року

урочище Шарiвське
дiлянка J\Ъ 2 fuощч lr0 гекгарiв

Таксацiйна харакгеристика насадження
С-т бСз2ЩЗ2Яз, BiK
MeTplB, повнота 0r3, тип
Il lлрlст

лiсопатологiчна хараlсгеристика насадженIilI
lJид пошкодження насадженЕя fr':,::"--:-:,T_"T" бук"i{.l снiюлам, обледенiння, вiдмирання таt]сихаllня 'lteРe'' захаращенiсть, об''цання шкйникамй'*oYrn.r", ;;;iЫ'ryceri, масовий лiт\tcIc_I}1Klt], ()паJlання хвоi7листя, ,ЦлУЩеj_ч_lФри на стовбураt ,ч'iйi-Ьarйи, не харакгернi дляll()|)Md-lbll..,I () с,га}lу дерев): _Вцмирання та вспха"r" очр"",ltйъ;;;й;;:,^"
Сryп i н ь пошкодхення, ура:кенЕя : Спльrrа

(поqдrяоrc, сшбrc, ерсдхg сшьвс)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: Груповнй
(поодинокхй, груповrй. {/рIцннrй)

на l гекгарi (oKoMipHo) 165 куб. MeTpiB, у юму числi

()зtlаки погiршення стану

майстер лlсу

(посада)

15 05

лiсничий

l21 poKiB, бонiтет 1. ,_середнiй дiаметр 3б. сантиметрiв,лiсу Щ2КJIfl , рельеф Рirirпнr rf 
'"*ЪпJ.",.,,"

п|длlсок_ Лцз 
, ъ,

середЕя висота 29
цруtrг Чорноземп,

обсяг ушкодженоi деревинисухостiйноТ 3l куб. MeTpiB

(лiсничий помiчник лiсничого)

__ l 5_ -=--05-- 2020 року

Юрченко В.А
(iнiцiали та прiзвище)

Медяник о.М.
(iнiцiали та прiзвище)

Рiдкокаша А..Щ

(лiсомисливською) пi,iJ".;:"-Bл":#,*Т:11,:jурл {i2уоцv) охорони i захисry лiсу державною лi
н ч r:x::i: ",3,я:.л, :рз]т:,*u л"р*а",ою. ;;чБi,;;;;;, ж#Ж.;lсогосподарською

I#iTI,Tff ЁtrТ#:;rн****:ж*;:iiу:lЁЧ:,"liЦ:#{,fi tffi:ХНЖ"#:"#ffi :х
frоrпР$

. llровiдний iнженер-
лiсопатолог вiддiлу лйовот

фiюпатологii ДСЛП
"Харкiвлiсозахист''

(посада)

Жовтня_ 2020 року

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

пiдпис)

'./f


