
Додаток2
до Санiтарних правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
rIpo появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

,ЩfI>Г}тянське ЛГ>>
(найменування вJIасника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

JtепЕцтво ШapiBcbKe
квартал JФ б видiл Ns 6

урочище Шарiвське
дiлянм J',lb flпоща 5,0 гектарiв

Груповпй
(поqш!оid, rршd, ц/рп -тr)

гекгарi (оюмiрно) 30 куб, MeTpiB, у тому чисjll

(пiдпис)

Гаtryшка С.О.

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

ip*n,"o* Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

[}ид пошrкЙження насадження (лiсова пожеж4 буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
lJсихан}lя дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоvлистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоVлистя, вiд.гryщенrrя кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормаЕьного стану лерев): _Вiлмпраншя та вспхаппя дерев Корешева губка

l
Сryп i нь пош кодження, ураJкенrrя : Серелшя

(поq@оrq Фrбп сtрс,ше сшс)

Е}ид розпрдiтry пошкоджених дерев:

t

обсяг ушkодженот деDевини на l
сухостiйноТ 12 куб. MeTpiB

()Знаки погiршення стану лiсових насад;кен

ti

майстер.liс5z

( tl()сада)

306
лlсничии

2020 року

l?,

(лiсничий помiчник лiсничого)

_3__ 06_ 2020 року
Висновок iнженера вiддiлry (секюру) охорони i захисry лiсу державною лiсогосподарською

(лiсомисливського) пiдприсмства або представника державною спецiалiзованого лiсозахисною
lliлlтрисмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших змодiв з полiпшtення санiтарною
с,гаl{ч JllclB за резу,лыатами

;/!рrlДб#еVoп

I l рtllзi,rrrи й i rl;KeHep-
. i l(]( ) IlaTo,1(Jl- вiлriлу л icoBoT

фiтопатологiТ fiCJIl1
"Харкiвлiсозахист"

(посала)

__9_ ___Жокгня_ 2020 року

Рiдкокаша А.Щ

|,

(пiлпис) (iнiчiали та прiзвище)

нlтаDною станч лl
еr)э СРВ



. |.'l

, о".*.ёiЖs*-

'прпоявуозн.lкr".'*,I9,}Т?'Ж*""Т**лiсовпrнасад,,аеньl

Лiсциrпво Щарlвське
кварал J\b 39 видiл ]Ф 13

урочище Шарiвське
дiлянка Jllb ГIпоща 2,4 гекгарiв

30 rqуб. MeTpiB, у тому числi

Калiтiн 0.I.

(iнiцiапи та прiзвище)

Медяник О.М,

(iнiцiа.тrи та прiзвище)

XapKiBcbKa ofuiacTb
(Автономна Ресrryблiка Крим, область)

t ЩЬГугянське ЛГ>>

(найменування в.пасника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 9СзвlБрс+Тч, BiK 71 poKiB, бонiтет 1а , середнiй дiаметр 28 сантиметрiв, середня висота 2б
метpiв,пoвНoта0,82,типлiсyC2Л'ЩC-peльeфPiвпппнпй,eкcпoзицiЯ-,ФyrrгCyпicкп,

l.
Лiсопатологiчна характеристика насаддення

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
всихаflнл дерев, захараrrlенiсть, об'iдання шкiдниками хво7листя, 

. 
наявнiсть ryceHi, масовий лiт

метеликiв, опадання хвоi7листя, вiллryщення кори на стовбу_рах та iншi_ознаки, не харакгернi для
нормальною стану лерев): _Вiдмпранпя та всIlхаЕня дерев Корепева губка

Сryп iHb пошкодження, урalкення : Середня
(пшлrвоre, шабre, ерлнс' сшьне)

вил розполirry пошкоджених дерев: Груповпй
(поодивокий. груповий. кfртинний)

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo)
сухостiйноi, 8 цуб. мсгрiв

I

I

t

ОзнакЙ погiршення стану лiсових насаджень виявив:

маистер лlсу

(посада)

06 2020 року

лiоничий

(лiсничий помiчник лiсничого)
.t

18 l 06 2020
--; ------;-

l8

року

Висновок iнженера вiддiлгу (секгору) охорони i захисry лiсу лержавною лiсоюсподарською
(лiсомисливською) пiДприемства _або предс-тавника державною спецiа.rriзованою лiсозахисною
пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахиснIо( чи iнших заходiв з полiпшення санiтарною

ffо,ц ерв

I[ровiдний iH;KeHep-
л iсопагрлог вiллi.rry лiсовоi

фiюпатологiТ [СЛП{'Харкiв.пiсозахист"

(посала)

_9__Жовтня _202О року

Рiдкокаша А.Д

(пiдпис) (iнiцiа.гrи та прiзвище)

d. l,,я",r. .l,
,fut'**дцЁ;..,



}

Лiснкrгво EaplBcbKe
квартап Nч 48 видiл Ns 4

урочище Шарiвське
дiлянка Jф Гlпоща 31,3 гекгарiв

Таксацiйна характеристика насадження

ý9lч", lA , се.реднiй дiаметр 32 сантиметрiв, середня висота 28в2дС рельеф Рiвнпнпrrй , експозицiя , Цруо Супiскп,

До:агоС
.ro CaHiTapHиx прав}iI

l 
, 

повцомлЕння

шро появу ознак погiршеншI санiтарною стаЕу лiсовlтх насаджень

XapKiBcbKa обпасть
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

ЩП>I}гянське ЛГ>>
(найменування вJIасника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача),I t

i,

( h la;l
rrc l pitз.
llulplc,I пlдлlсок

},
l (lQ,;g+ýц,Fg1*
tlt_ltsшoTa 0165,

i* ,'
86 poKiB,
тип лiсу

Лiсопатологiчна харакгеристика насадженнrl

Вид пошкОдженнЯ насадженЕЯ (лiсова пожежа, буревiй,. снiюлам, обледенiння, вiдмирання таBaиxatIHJI деDев, захаращенiсть, об'iдання шкiдникамй- хв_о't'/листя, нйвнiсть ryceHi, "асо""я nl.1,х У:::gтз QЬ_адання i'",*l.:", вййщення кори на стовбурах ,"'ьйi-Ь.rъки, не харакгернi дляl нормальною стану лерев): _Вiдмиранпя та вспхання лере"-IЪренева ryбка

l Вид розподiлу пЬшкоджених дерев: Груповий_
| , (поодинокий. груловяй. кryртияний)

t
l ., t..л],]:с''] 

\ll|Iк();(;кен_оi'деревини на l гекгарi (oKoMipHo) з0 куб. MeTpiB, у тому числil cl xtlc I iйноТ , l() куб. MeTpiBЕ-
ý Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

,.t майстер лiсу a ' / Калiтiн 0.I

Сryпiпь пош}<одження, ур:Dкен}ц : Середня

(л iснич ий п9м i чник{лiсничого)

0и

irrлсенер-

tдiлу лiсовот
ii дсJIп

ист"

( поодиноке, слабке. середн€. сшьне,

(iнiцiали та прiзвище)

Рйкокаша А.Д

i 
: l ;_., 0(l _ 2020 року

i l-]исновдк ilt;кенепя пiппiпl tr,

' , ",.,,,л.l:::S:_i.trЖеН9Ра 
ВiДДilry (Се_кгору) охорони i захисry лiсу державною лiсоюсподарською

l;lil]l].1l.:::,'::j:] .:'gt::Y:]pa .1бо предстаЬника державною- спёцiалiзованою лiсозахисною

'алэ {е ц_.L/, ив

'!,!

(пiдпис) (iнiщали та прiзвище)



ро

l

ДоJатоС
ло CaHiTapHlo( пpaBrrJ-I

ПОВЦОМЛЕНЕЯ
появу ознак погiршення санiтарною стану лiсовюr насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Ресrryблiка Крим, область)

.ЩЬf}гянське ЛГ>
(найменування власника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

,

li

,l
r

l
- I icttиttTBo Шарiвёьке
л.rlltрга_t 

"Nl 54 
l

видiл Jtlъ з
урочище Шарiвське
дiлянка J,,lЪ flлоща 13,6 гекгарiв

Таксацiйна харакгеристика насадженЕя

Сru;ад 7fi

, пiд.гliсок Лщз_Акж_
Лiсопатологiчна харакгеристика насаджонн,I

ння насадженлrя (лiсова пожежц буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання

метеликiв, опаданн,l 4воi7листя, вiдrryщення кори на стовбурах та iншi or"an",'He iapaKTepHi
,НОРМаЛЬНОЮ СТа$УДеРеВ): _Вцмпрання та вспхання дерев Пошкодження опеньком

Сry пiнь пФшкодk€ння, урil:кення : Середня
{ поодиноке. слабке. середнq сшьне)

Вил розподiлу пошкоджених дерев: Груповнй

M9lpiB,
пIдрtст

Вид

Maiмpp лiсу

(посада) |

_26 _ _06_ 2020

лiсничий

l r"riсничий помiчник лiсншчого)

.a

(поодинокий. груповий. каIrинний)

Qбсят yцкодженоi деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo)
сухостiйноi 7 куб. MeTpiB

Ознаrсн шогiршення ста}Iу лiсових насад)щRнь виявив:

з0 щуб. MeTpiB, у тому числi

Нечи:гайло о.о.
(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiа.гlи та прiзвище)

Рiдкокаша А..Щ

всрIхання дерGвrrlзахаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво't'/листя, HMBHicTb ryceHi, масовий лl
дл

та
IiT
пя

]6 06 tiZOzo року

:j:tТY:]::g:aЗ.::РЗ19_"]l.aiЙс.нення лiсозахиснrо< чи iнших заходiв з полiпшення санiтарною

висновок, iнженера вiддi.rry (се_кюру) охорони i захисry лiсу лержавною лiсоюсподарською
(;liсомисливською) пiдприсмства 

'або 
представника лержавнопj спЁцiалiзованою лiсозахисного

Провiдпld iцженер-
л iсопrголог ьiддirry лiсовоi

фiтопатологiТ !СЛЛ"XapKib.liсозахист"

( посада )

() _ zКовтня_ 2020 року

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

,l



}

Додmок2
ло Санiгарrпя правпJI

повцо}I"IЕння
про'поrlру ознак погiршеrшя санiтарною стану лiсовшс насаддсень

XapKiBcbKa ofuiacтb
(Авгономна Ресгryблiка Крим, область)

.ЩЬГугянське ЛГ>>

t (найменуваннявJIасникалiсiв,постiйноюлiсокорисryвача)

,lr rrlttt,lB,l l|_|apillcl,Ke урочище Шарiвське....
,, 

',. ;, 
, ,*, 

' 
-\', 63 видiл Jф 14 дiлянка Nq Площа 4,8 гекгарiв

l ] л,,'. , Таксацiйнахарактеристиканасаддення

i,iЙi.Ъ* __лщ, ^

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

кодження насадження (лiсова пожежа буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
в, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво't'/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт

хвоi7листя, вiдlryщення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
дерев): _Вiдмпранпя та вспх8ння дерев Пошкодrкепня опепьком

ня, урzDкення:Середня
1поолиноке. слабке. середн€. сшьне)

пошкоджених дерев: Груповпй
(поодинокЕй, Фуповий, курIиЕtий)

кеноi деревини на l гекгарi (oKoMipHo) 30
rсуб. MeTpiB

щуб. MeTpiB, у тому числi

погiршrення стану лiсових насаджень виявив:

лiсу Нечlтгайло о.о.

(iнiчiагlи та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiаrrи та прiзвище)

ии

(, _ _0Z_ 2020 року

iH;KeHepa вiддiлry (секюру) охорони i захисry лiсу лержавного лiсоюсподарською
(лiсомислиВсьlого) пiдприсмства або представника державною спецiалiзованою лiсозахисною
пiдприс.мства,щdдо необхйностi здiйснення лiсозахису}о(:з iнших заходiв з полiпшення санiтарною

1

.'.'

tltt Iq t.l,, l[lapilrcbKe
,l it;t -\: (l3
,]
' ,,.. - ,$,

. Провiдний iH;KeHep-
.,l lсопатолог вlл1I.-1\ J lcoBol

r| i то гt атолог lt ДС,'lЛ
"Харкiвлiсозахист

(посада)

Рiдоmша А.Д

т
9 Жоrгня 2020 роху

( iнiцiалr та прiзвlшlе)

l]

l

року



.

с

i,
Додаток2

ло CaHiTapHиx правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

, | Лiсопатологiчна харакгеристика насадження
'Вид tlоtllкодiкення нас.адження (лiсова пожежа, буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання таl}сихаllllя дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдникамй'*"о','Ь"с"", 

"й""i"Ы .y""ri, ,ч"6""и 
-nl.г

1111ел,иltiв, 
опадаЁнЯ хвоi7листя, вiдлущеннЯ кори на стовбураХ та'iнйi o."ub, не харакгернi длянормЕUtьного стану лерев): _Вiдмпрання та всихання деревПошкодження о.rЬ"r*оr.

l (о",",I##'.:Н.ХlЁЬ""", область)

' i (найменуваrr" *t'i;нхfi::#;ною лiсокорисryвача)

JIiсницТво Шарiвське урочище Шарiвське
квартал J\Ъ 14 видiл Jф l дiлянка М ГIлоща 31,2 гекгарiв

С*ч
мсl plB
llljlplcl

Сryп iHb пошкодження, урФкенЕя: Середня
(пооднноке. слабке. фрсдrе. сшьне)

вид розподiлу пошкоджених дерев: Груповпй
( поодинокий. груповий. куринний )

l гекгарi (oKoMipHo) З0

насаджень виявив;

цуб. MeTpiB, у юму числi

майстер rlicy

(посада)

l0 06 2020

лiсничий

помiчник лiсничого)

06 2020 року

Рйкокаша А.Д

(посада)

Жовтня_ 2020 роry

()бсяг ylIJKOIlжeHof деревини на
cl,x<lcT iйнrlТ 9 куб. MeTpiB

( )зttаки llоl,iрtllення стану лiсових

(лiсничий

l0

Кулiш,Щ.В..

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiалlи та прiзвище)

висновок iнженера вiддiлу (секюру) охорони i захисry лiсу державною лiсоюсподарською(:liсомисливського) пiдприсмства 
'або 

представника державною спецiалiзованою лiсозахисноюllt,tllри(-мсl t a lцодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших ый;;';;;;;;;;;;;;;;;
с rirrr1, ",lic|:,{i резу.lьтатами оглядУ санiтарного стану лiсовоiдiлянки: _

. Провiдний iнженер-
л iсопаголог вiддiлу лiсовоТ

фiюпатологii !СЛП
"Харкiв.пiсозахист''

(пiлпис)

(пйпис) (iнiчiали та прiзвище)



Додаюк2
до CaHiTapHrx правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa обпасть
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

.ЩП>Гутянське JIГ>>
(найменування вJIасника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

Jliсництво Шарiвське
квартал Nч 65 видiл J\Ъ 1

Склад l

MeTpiB.
п lдрlст

Обсяг ушкодженоi деревини на l
сухостiйноТ 1l rсуб. MeTpiB

()зttаки погiршення стану лiсових

майстер лiсу

(посада)

_] _ _0] _2020 року

лiсничий

( 
"гl 

iснич ий помiчник лiсничого)

_1_ _07_ 2020 року

урочище Шарiвське
дiлянка Jф fuощч 27,1 гекгарiв

Таксацiйна харакгеристика насаджен}lя

8Щзв2Клг+Гшз BiK бl poKiB, бонiтет 3 , середнiй дiаметр 22 саtrтиметрiв,
поsнота 0,7 l, тип лiсу. .Щ2КЛ! рельсф Рiвнпннпй , експозицiя ' ', середня висота 17

Црукг Чорноземп,

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

lJид пошкодiкення насадження (лiсова пожежа' буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
l.ic}J\allllя ,,lepeB. захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво't'/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт\1сlс"lикllJ. ollаJtан}lя хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбуаах та iншi ознаки, не харакгернi длlя
ll()PMit-:IbHOl'(l СТаНУ ДеРеВ): _ВЦМИРаНня та всихання дерев Пошкодженшя опеньком

Сryп iHb пош кодження, ур:Dкення: Середня
(лоодиноке. шабке, Фр€дн€. сшьне)

вид розподiлу пошкоджених дерев: Груповий

висновок iнженера вiддi-гry (секюру) охорони i захисry лiсу лержавною лiсоюсподарською(лiсомисливського) пiдприсмства або представника державною спецiалiзованою лiсозахисною
Пir1llриС.Мства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахис"й 

", i"йr*.;й;;,;;;i;;;;;;; санlтарноюcтaHy лiсi.ср.за результатами огляду санiтарною стану лiсовоi дiлянки:
б:

(поqдrнокиfi, гручовиfi , tryртпннцй)

гекгарi (oKoMipHo) З0 куб. MeTpiB, у юму числi

Нечитайло о.о.
(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

Рiд<оmша А.ДПровiдний iH;KeHep-
л iсопаголог вiддiлу лiсовоТ

фiюпаюлогii !СJIП
"Харкiвлliсозitхист"

(посада)

Жовтня 2020 ро,(у

(iнiцiшlи та прiзвище)

(пiлпис)



Додаток2
до CaHiTapH[x правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
!lpo ПOяВ_\ ознак погiршенвя оанiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

ЩП>Гутянське ЛГ>>
(найменування ыIасника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

Лiсництво Шарiвське урочище Шарiвське
квартал Nл 63 видiл Ns 15 дiлянка J\Ъ Площа 8,0 гекгарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Сшал 8ЩзвlКлгlЛпдЮс, BiK l06 ро*Ц:.-б_ЧДет 2 , сер9лнiй дiаметр 32 сантиметрiв, середня висота
]..s yeTniB, повнота 0,6l, тип лiсу Д2КJIД рельсф-Рiвнпннпй, е*спозицiя _, rру}п.t(}])ll() tеии. tll,,lplc,I, ==--.-, пlдлlсок

Jl iсопатологiчна харакгеристика насадження

lJИ,l tttltllKtlЛ;,Ke}lHя нас.адження (лiсова пожежа, буревiй, снiюлам, обледенiнttя, вiдмирання та
lJL|l\аllllя дерев. захараlt(енiсть, об'iдання шкiдниками хвоVлистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
ме,геликiв. опадання хвоvлистя' вiдлущення кори на сювбурах та iншi ознаки, Irе iupa1gгepцi й;tlормilпьного стану лерев): _Вцмиранпя та вспханшя дерев Пошкодженпя опеньком

Сryп iHb пошкодження, ураэкення:Середня

вид розподiлу пошкоджених дерев: Груповпй

(поqдхноre. шабrc. ФрсдЕе сцьsG)

( поодrнокий. Фуповвй. кургнвяrй )

1 гекгарi (oKoMipHo) 30 rqуб. MeTpiB, у тому числiОбСяг ушкодженоТ деревини на
сухостiйноi 12 rсуб. MeTpiB

( )зllаки lrol,ipttleHHя стану лiсових

vайс l ер ;t icy

(посада)

б _0] _2020
лiсничий

(л iсничий помiчник лiсничого)

року

0,7 2020 року

Нечlтгайло о.о.

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

висновок iнженера вiддi.гry (секюру) охорони i захисry лiсу державною лiсогосподарською
1 :::,]:.1,]1ськоло) пiдприемст9а .1бо представни*" д"р*uЙною- спЁцiаriзЬ"а"ою лiсозахисною

Провiлний iнженер-
л iсопrголог вiллiлу лiсовот

фiюпатологiТ !СЛП
"ХаркiвлIiсозахист"

(посала)

Рiдкокаша А.,Щ

9_ _Жовтня_ 2020 року

(пiдпис) ( iнiцiа.rrи та прiзвище)

VОпfu;це rul,ф"+еа)л



ао coi#ffifo*,"
ПОВЦОМJIЕННЯ

про появу ознак погiршення санiтарною стану лiсовкх насаджень

XapKiBcbKa ofuiacTb
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

ЩП>Гутянське ЛГ>>
( найменування власника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

Лiсництво Шарiвське урочище Шарiвське
квартал Jt 56 видiл JrlЪ 1 дiлянка Ns Площа 5,9 гекгарiв

Таксацiйна характеристика насадженнJI

( к;lал l()Дзв BiK 9l poKiB, бонiтет l , середнiй дiаметр 42 сантиметрiв,
ll()ltl|(Ila ().56. тиlr.лiсу Д2КЛД рельеф Схил , експозицiя

середня висота 29 MeTpiB,
Цруrrг Чорпоземп, пцрiст

Лiсопатологiчна харакгеристика насадженЕя

[}ид поrшкод;кення насадження (лiсова пожеж4 буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
I]сихаllня дерев. захаращенiсть, об'iдання шкйниками хво'йистя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбуаах та iншi ознаки, не харакгернi длянOрмiu]ьного стану лерев): _вiдмирання та вспхання дерев Пошкодження опеньком

_ _, пiдлiсок _Лщз

Сryп i нь пошкодження, ураження: Середня

року

(поqдrцоrc, шабrc, Фредц€, сшьпс)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: Груповпй
( поодинокий. туповий. кургнtsннй l

()бсяг уlllкодженоТ деревини на l гекгарi (oKoMipHo) 30
сухос,l,iйноi l0 куб. MeTpiB

Ознаки ltогiршення стану лiсових нас,

майстер лiсу

(посада)

0,7 2020

лiсничий

(лiсничий помiчник лiсничого)

куб. MeTpiB, у юму числi

Нечкгайло о.о.
(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

07 2020 року

?::.:^"::: ::I"],"pu в]ллi"ггу (секюру) охорони i захисry лiсу державною лiсоюсподарською
{"llс()N,lис.lивського) пiдприемства або представника держа"ного спецiалiI,1tч\,]l|rlL,lrlD9DлUlv, lllлllриLмUlва aUU llрслставника державною спецlаJIlзованою лiсозахисною
llI.IIlри( \1с,гва tllojlc) необхiдностi здiйснення лiсозахиснlтх чи iнших заходiв з полiпшенr, 

"*lruо"оБL lilll_\ .llcltJ за резу.,lьтатами огляду caHiiтарною стану лilcoBol
анlтарною

JГо rп €е

провiлний iнженер-
л iсопаголог вiлдiлу лiсовот

фiтопатологii .ЩСJIП
"XapKiв.гIiсозахист"

(посада)

_9__Жовтня_ 2020 рку

Рiдкокаша А..Щ

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

нь виявив:



о".*'#iifffi*-
повцоII{JIЕнЕя

про появу ознак погiршення санiтарного с-r-ану лiсових насадхаень

XapKiBcbKa ofuiacTb
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

ЩП>Гутянське ЛГ>>
(найменування власника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

Площа l2,7 гекгарiв

Таксацiйна харакгеристика насадження

BiK 71 poKiB, бонiтет l , середнiй дiаметр 30 сантиметрiв, серелня

, пlдлlсок

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежц буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
всиханнЯ дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво'i/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
мет,еликiв. опаданнЯ хвоi7листя, вiдлущеннЯ кори на стовбураХ та iншi ознаки, не xapaдTepHi для
нормt}льного стану дерев): _вiдмпрання та вспхання дерев Пошкодясення опеньком

Сryп iHb пошкодження, ур€Dкення : Середня

.'l ic ниl_пво Шарiвське
KBapTa-r -\Ъ 55 видiл Nq 1

('K_tar.l Тj|rв2Клt,I Брс+Лпд+Ос,
Il1.1sr1,Iit 25 veTpiB. повнота 0,7l,
Чrlршrl lеrtи. lt i,,lрiс,г

року

урочище Шарiвське
дiлянка J\Ъ

(поодrноre. оабке. Фр€дв€. сшьЕе)

(поодинокий_ груповий. ryргияний)

( )6tяt \ IllK(),l;,KetloT деревини на l гекгарi (oKoMipHo)
с,, rt rс,l iй trtli tl куб. MeTpiB

[Jил розllодi.llу пошкоджених дерев: Груповий

()знаки погiршення стану лiсових

майстер лiсу

(посада)

01 2020

з0 lryб. MeTpiB, у тому числi

н.,r*.аио Ь.о.

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник о.М.
(iнiцiали та прiзвище)

Рiдкокаша А.Д

висновок iнженера вiлдirry (секюру) охорони i захисry лiсу лержавною лiсоюсподарською(,lliс<lмисливського) пiдлриемства або представника держа"ною- спёцiалiзованою лiсозаiисною
ll1_1llp}l( \1cllJa trltl.,ttl необхiдностi здiйснення лiсозахисннх чи iнших заходiв з полiпшення санiтарною

лiсничий
(лiсничий помiчник лiсничого)

2 01 2020 року

I ;l l l \ . l lc l l{ Ja рез_\. l ьтаТам и огляду санiтарною стану лiсовоТ дiлянки:
'|оkL -( ев

Провiдний iHlceHep-
л iсопаголог вiддiлу лiсовоТ

фiюпатологii ДСJIП
"Харкiвлiсозахист"

(посада)

() '..Ковтня_ 2020 роry

(iнiцiа.шr та прiзвшlrе)

l{ u



Додrюк2
ло CaHiTapHro( правил

ПОВЦОМJIЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарною стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Ресrryблiка Крим, область)

,ЩП>f}тянське ЛГ>
(найменування вJIасника лiсiво постiйною лiсокорисryвача)

лiсництво Шарiвське
квартал J$ 54 видiл Jф 7

урочище Шарiвське
дiлянка JФ Площа 8,8 гекгарiв

Таксацiйна харакгеристика насадження
('к,rад 7fiзв2КлгlЛпд+(лц, BiK бб рокiвaбонiтет 2 , с_ереднiй дiаметр 2б сантиметрiв, середня висота2l MeTpiB. повнота 0,72, тип лiсу д2клД реЛЬlф'Рiвншннпй, експозицй --, фукгЧоршtlземи,пiдрiст ,пiд.гliсок'' Лiцз

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

Вид пошкодження насадженнrI (лiсова пожеж4 буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
:'лiii::] ДеРеВ, ЗаХаРаЩеНiСТЬ, Об'iДаННЯ шкiДникамЙ- хво't'/листя, наявнiсть ry.er,i, Йч"6"rГ ni,метеликlв' опадання хво't'/листя' вiдлущення кори на стовбуаах та iншi oaru*",- не харакгеРнi для}lормiLльного стану дерев): _Вiдмнрання та всихапня дерев Пошкоджепня опеньком

[}и;t розполi;tу пошкоджених дерев: Груповнй
1 поодинокий, Фупоsий. кургннний)

()бсяl ушкодiкеноТ деревини на l гекгарi (oKoMipHo) з0сухостiйноi l4 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових на

майстер лiсу

(посала)

01 2020

лiсничий
(лiсничий помiчник лiсничого)

0] __ 2020 potry

lJиctltltз<lK itt;дeHena вiппiпv

провiдний iнженер-
лiсопатолог вiддiлу лiсовоТ

фiтопатологii flСЛП
"Харкiвл iсозахист"

( посада)

'/ 'zКовтttя 
_ ]020 рок},

lJИctltltЗ<lK irr;KeHePa ВiДДiЛУ (СеКГОРу) охорони i захисry лiсу державною лiсогосподарською1Itс()\,tис.,|11|]ськ()l()) пiдприсмства або представника держаiною- спёцiалiзованою лiсозахисного
lj;l]iT,Hff н:j:_ý:"uJr::".J:ji,::*::::,::1y:lчi:_i:,""*.чiЪд]" .';;;й;й;;;;;;;;;

Сryп iHb пошкодження, ураження : Середня

року

(поодхнокс. qабre. Фредя€. сшьне)

куб. MeTpiB, у тому числi

Нечитайло о.о.
(iнiцiали та прiзвище)

Медяник о.М.
(iнiцiагrи та прiзвище)

Рiдкокаша А.Д

(пцпис) (iнiцiали та прiзвище)



.>27а-т-а 'fбИfuZi,rаgur,уuuа1

tщЕ слjG- сaDадrе сшьне)

rqуб. MeTpiB, у тому числi

Калiтiн 0.I.

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник о.М.
(iнiцiали та прiзвище)

[JиctltlBcrK iH;KeHepa вiддiлу (секюру) охорони i захисry лiсу державною лiсогосподарською(;liсомисливською) пiдприемства або представника державrо.о- с.rецiалiзованою лiсозахисною
:jЗТYr:::З:.::9.1r::_.]l*L1:,1:"о лiсозахиснrл< ч_и iнших заходi" з полiпЙен;;;;Б;;;

,' l t' / /l/11tl0 !1lд 0 iae ь ке

(kza,z lоСп,
lloqHoTa Ц7б.

Сryп i н ь пош код;кення. ураrкення : Серелшr

[Jи,r розподiлу пошкод;кених дерев: Груповпй
l пщвоl!i_ гр}поrнй. ryрияний)

обеяг ушкодженоТ деревини на 1 гекгарi (оюмiрно) 30
сухостiйноТ ll2 rсуб. MeTpiB

ознаки погiршення стану лiсовrос насадiкень вt{явив:

майстер лiсу

(посада)

25 _ _06_ 2020

,,l iсничий
, ttt ttlt,t ttй tt,;M i,tttик -liсничt_lt о)

]5 06 2020 року

стану лiсiв за результатами огляФ/

? е"6
Провiлний iнженер-

л iсопатолог вiддiлу лiсовоi
фiтопатологiТ ДСЛЛ
"Харкiвл iсозахист"

i l l( )cit.,lil )

l) '/К(lt].t-}lя 2020 року

Рiдкокаша А.Д

видiл N9. YJj::*"*YllriBcbKe
fuýцаЗ-2 TeýapiвТахсацiйIfа -rapzaKаePlrcTrrnE, Haca.ч2KeHILrI

Btk 9r poKt4 бонtzет ! ,_сереzшИ ламеzр J4 caa,TttMeTp,t4 середЕаr BrIcoTa 27 MeTpt4'::#Ъ"'u' РеЛЪеф Рt"ЪПuПii,-Бi"Ьо"uцii ---:-, 
ФyttT C|пictctt, tтlдрiст

./7iсолалалогiчпа.yарюvрIлстЕr@лвсаджеzffIrr

Вца tlоzltаzхеtлtя насаD|еflЕ, (llhoM похех(4 бrрвй сltiола,u, обllедешlttлц вtдшлраmп та
всlхання, дерев, захаращенigть, об''йШrня шкiднИrсами хвоУлистя, HaJIBHicTb ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опilIання *,/пl1чо, вiдrгущення кори на стовбурах та iншi ознаки, ,. iup*"pni Й"нормальною стану лерв): _Вiлмпрапшя Tt вспхапЕI дерев Коренева губка

(пiдпl4g; (iнiчiа.пи та прiзвище)



Додаюк2
до CaHiTapHиx правил

ПОВЦОМJIЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарною й*ану лiсовlтх насаджень

XapKiBcbKa обпаgть
(Автономна Ресгryбrriка Крим, область)

( найме нум"r" #;I#?."fi #;"- лiсокор исryвача)

-Jliсttиtt,гво Шарiвське урочище Шарiвське
KBapTar t\,lb 54 видiл Ns 5 дiлян}в Ns Площа 2,6 гекгарiв

Таксацiйна характеристика насадження
( к_ lit.I
vс r p.iB.

l llilplc]

(),[tlllK;ll. BiK 57 poKiB, бонiтет lA, серднiй лiаметр 24 сантиметрiв,
Ii()l]}1(),la (),77, тип лiсу fl2КЛff рльсф Рiвшппшпй, експозицiя )

середня висота 21
грукг Чорноземи,

пiдлiсок

Лiсопrгологiчна харtсгеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсом покежа, бурвiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
всиханнЯ дерев, захаращенiсть, об''йання шкiдНикамИ хвоVлистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опадання хво't'/листя, вiллryщення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaKтepHi дrя
нормzrльного стану дерев): _Вiдмпрашня та вспхаЕня дерев Пошкодження опеньком

Сryп iHb пошкодження, ура;кення : Серелпя
(ffi. GrЕбrc. ФрGше сшьяс)

Вид розподiлу пошкодrкених дерев:

t )бLяr vlllKo;l/Keнoi' деревини на l
сухостiйноТ 9 куб. MeTpiB

Груповнй

Ознаки погiршення стану лiсових н

маистер лlсу

(посала)

_30_ _0б_ 2020

лiсничий

( ltiсничий помiчник лiсничого)

()6 2020 року

сlану JlclB за результатами огляду caHi стану лiсовоi дiлянки:
оm 4.

Провiдний iнженер-
л iсопатолог вiллiлу лiсовоТ

фiтопатологiТ IСJIП
"XapKiвлliсозахист"

( посада)

t) 'zКtlв-l ttя 2020 рокУ

lJисtttlвt_lк iH;KeHepa вiддiлУ (се_кюру) охорони i захисry лiсу державног0 лiсоюсподарськог0(,ttсllмис.tивського) пiдлрисмства або представника держайнопo- спЁцiалiзованою лiсозахисною
].i]_llll"j,Il':::i:a: ]_е!!ХlЛНОСТi 

ЗДiЙСнення лiсозахисIих 
1.и 

iнших заходiв з полiпшення санiтарною

l пФ&нокнй. груповяй. кургиннrй )

гекгарi (oKoMipHo) З0 куб. MeTpiB, у тому числi

l()

Нечrгайло о.о.
(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

Рiдкокаша А.Д

(пiдпис) (iнiчiали та прiзвище)

року

(пйпис)



л. c""i#ffifiu",n,

ПОВЦОПЛ.JIЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарною стану лiсовю( Hac&]Dt(eнb

XapKiBcbKa область
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

.ЩП>Гугянське ЛГ>>
(найменування власника лiсiв, постiйною лiсокорисryмча)

,' l ic tt и tITBo Шарiвське
кrlартал Nэ 5l видiл Np 3

урочище Шарiвське
дiлянка Ns

Таксацiйна харакгеристика насадження

(поодияоке. слабке. середнс. сильне)

flлоща 3,2 гекгарiв

Склал I0Сзв,
tttlBtloTa (),76.

BiK 9l poKiB, бонiтет l , середнiй дiаметр 34 сантиметрiв, середня
тип лiсу В2ДС рельеф Рiвнипнпй , експозицiя , фуrп

, пlдлlсок

(',гуrl i н ь пош кодження, ураlкення:Середня

висота 27 MeTpiB,
Супiскш, пцрiст

Лiсопатологiчна харакгеристика насадженнrI

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
всиханнЯ дерев, захаращенiсть, об'iдання шкйНикамИ хво't'/листя, н€lявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв' опадання *о.йryJ"' вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки' не xapaцTePцi длянормаJIьного стану дерев): _Вiдмирання та вспхання дерев Коренева губка

I } и.,t 1lоз t t o;ti.ry пош коджених дерев: Груповпй
( поодинохий, ф} повий. курпинний l

Обеяг ушкодженоТ деревини на l гектарi (oKoMipHo) 30
сухостiйноТ ||2 куб. MeTpiB

ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

майстер лiсу

(посада)

_ 25 __06_ 2020

лiсничий

, tttttlt,tllй lItlMi,tttиK .liснич<_ltо)

]5 06 2020 року

куб. MeTpiB, у тому числi

Калiтiн 0.I.

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

lJисltrlвсlк iH;KeHepa вiддiлу (се_кюру) охорони i захисry лiсу лержавною лiсоюсподарсьtФю(лiсомисливського) пiдприемства або Представника державною- спЁцiалiзованою лiсозахисною
п i д п р и с.мст ва щодо н еобх йно cTi здiйс нення л iсозахи", й'", i ;; ;;;];; ^;;; 

i;;;r;;;; lтарноюстану лiсiв за результатами огляry caHi стану лiсовоi дiлянки:

-? е"6
провiдний iнженер-

л iсопатолог вiддiлу лiсовоТ
фiтопатологii ДСЛП"Харкiвл iсозахист"

i ll()cit.Ia)

i) ',/К()в.I.tlя 
_ 2t)20 року

Рiдкокаша А.Д

(пiлпис) (iнiчiали та прiзвище)



лос""l#ffif*-
ПОВЦОМJIЕННЯ

про появу ознак погiршення санiтарного стаЕу лiсовlо< насад)r(ень

XapKiBcbKa область
(Авюномна Ресгryблiка Крим, область)

!П>Гугянське ЛГ>>
( найменування вJlасника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

. lt. ttlttlI rr,, lllalliBcbKe урочище Шарiвське
к rl,r1l t ;r- t "\l 5() вилiл Nc 2 дiлянка Ng Г[поща 5,0 гекгарiв

Таксацiйна характеристика насадження

С'к. r a.l
MeTp.iB,
пlдрlст

С гу r I i н ь I lошl кодження, ур€Dкення : Середня
( поодиноке. слабхе. Фреднq сшьне)

[Jи.r розllодi.llу пошкоджених дерев: Груповнй

8ДrвlАкбlКлг BiK 8б poKiB. бонiтет 1 ,:ереднiй дiаметр 30 сантиметрiв, середня висота 2бповнота 0,71, типлiсу С2Л!С рельеф Рiвппннпй, екiпозицi" ' ' --iiругг 
Супiскп,

, пlдлlсок

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
::I"i"i: Дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками- хво't'/листя, HMBHicTb ry"""i, ,u"6"rГ nl,мет,еликlв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi дляll1 )|)\,!tLl1,1l()l() c-Ially llepeB): _Вiдмпрання та всихання дерев Пошкодэкешня опеньком

(поодинокий. груповий. ю/ртинний)

обсяг ушкодженоi деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) з0
сухостiйноТ 8 куб.метрiв

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень

майстер лiсу

(посада)

06 2020

л iсничий

{,liсttи,tий помiчник лiсничого)

()6 2020 року

/./rr/ ?

I-Iровiдний iH;KeHep-
, tictlltat t);tог вi;цiлу лiсовоi

r|rir оllатологiТ l]СЛП
XapKiB.,r iсозахист"

( посала;

,t; __, _',Ковтня-- 2020 року

висновок iнженера вiддi"гry (секюру) охорони i захисry лiсу державною лiсоюсподарською
$'_._"Уryl_чСькою) пiлприемства або представниIсt державною спецiа.пiзованою лiсозахисноюпIдприемства щодо необхiдностiздiйснення лiсозахиснlо< чи iнших.*одi", попiпй.r;ъ;й;;;
стянv пlсlп 2q пАrr/пLта , лл--:_л-_-л-л л_-

цуб. MeTpiB, у юму числi

24

Ka;liTiH 0.I.

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

Рiдкокаша А.Д

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

(пiдпис)

року



Додаюк2
ло CaHiTapHKx прilвпл

ПОВЦОМЛЕННЯ
пр появу ознilк погiршення санiтарного ст-д{у лiсовrо< насадr€нь

XapKiBcbKa ofuiacTb
( Автономна Ресгryблiка Крим, область)

f,П>Гугянське ЛГ>>
( найменування ы]асника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

jliсництво Шарiвсьlсе
квартм Nл 44 видiл ]ф 9

Склад l0Сзв,
повнота 0r5б,

майстер лiсу

( l |()ca;la )

]] ()(l 2020

;liсttичий

(;Iiснич ий помiчник лiсничого)

урочище Шарiвське
дiлянка Ns Г[поща 4,7 гекгарiв

Таксацiйна харакгеристика насадження

BiK l2.1 роц9,ýнiтет 2 , середнiй дiаметр 38 сантиметрiв,
тип лiсу С2ЛflС рецьеф Схи.л , експозицiя )

середня висота 27 MeTpiB,
rрунт Чорноземп, пiдрiст

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа9 буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
t]cll\alltlя .lерев. захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi'/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
\lс,lс,,lикlв. опLfа}ltiЯ хвоt7листя, вiдлущеннЯ кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi для
l|(!J)\tiL|1,1l(|lr) стан} лерев): _Вiлмирання та вспхання дерев Коренева губка

, пiдлiсок Кул,Лщз_

( tr. lliHb tl()lljкодження, урalкення:Середня
( лоодиноке, слабке. ссредне, сшьне)

вид розподiлу пошкоджених дерев: Груповпй
( пфдинокий. Фуповий. ryрпинвий )

Обсяг ушкодженоТ деревини на l гекгарi (oKoMipHo) З0
сухостiйноi l5 куб. MeTpiB

оз наки погi ршення стану л iсових насаджень, виявив :

Калiтiн O.L

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

06 2020

стану лlсlв ?а результатами опlялу санiтарного ста}Iу лiсовоi дiлянки:

l lрllвirний itt;KeHep-
r i",,ttiLl,,. l,,l вi;цli;lу .lticoBoT

,|li l t,t ta,t tl;tol ii' ЛСЛП
" Харк iы iсозахист"

(посада)

_9_ _Жоrгня _2020 року

Рiдкокаша А,Д

rсуб, MeTpiB, у юму числi

22

висновок iнженера вiддi"rry (се_кгору) охорони i захисry лiсу державною лiсоюсподарською(лiсомисливською) пiдприемства або представника державнопj спЁцiалiзованою лiсозахисною
пlдпри€мства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахиснкх чи iнших заходiв з полiпшен";"й;Б;;;_, --__:

Zzl

року

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)



o".*,#iiНt'*-
повцоI![.,IЕння

про появу ознак погiршення санiтарною стану лiсовrтх насад)iФнь

XapKiBcbKa область
(Автоном на Ресгryблiка Крим, область)

ЩП>Гутянське ЛГ>l
( ttайменування вJIасника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Шарiвське
квартал JФ 4l видiл ]ф 5

урочище Шарiвське
дiлянка JФ

Таксацiйна характеристика насадження

Склад l0Сзв, BiK l21 рокiв,_б_онiтет lA , середнiй дiаметр 42 сантиметрiв, середня висота 33 MeTpiB,
повнота 0,61, тип лiсу в2дС рельеф Рiвппннпй , експозицiя , фуm Супiскп, пiдрiст

, пiдлiсок Бзч

Г[поща 7,9 гекгарiв

Лiсопатологiчна харакrеристика насадження

[]ид пошкодження насадження (лiсова пожежа бурвiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
Irсихаllня лерев. захараlt(енiсть, об'iдання шкiдниками хво't'/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
мсlе,tикlв. ()tliцаl|ня хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi для
ll1}i)\la,|1,1|(l|() c,Ial|v :repeB): _Вiдмирання та всихання дерев Корепева гУбка

L lr tlirrb пошкодження, ур€Dкення:Середня
(поодипоre, mбre. Фреше. сшьпе)

Вил розподi.llу пошкоджених дерев:

ОбЬяг ушкодженоТ деревини на l
сухостiйноТ l1 rсуб. MeTpiB

Груповнй

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень в

майстер лiсу

( посада)

()6 2020

лiсничий

(лiс нич ий помiчник лiсничого)

19 06 2020 року

cTaHv лiсiв л ьтатам и огляду сан iтарною стану лiсовоi дiлянки:
2,ц! /"L

IIровiдний ituKeHep-
. l icr lttато;lог вiллiлу лiсовоТ

фiтопатологiТ ЛСJIП
"Харк iвл iсозахист"

(посада)

_9_ _Жовтня _2020 року

висновок iнженера вiддilгу (секгору) охорони i захисry лiсу лержавною лiсоюсподарською
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державною- спёцiа:liзованою лiсозаiисною
пlдпри€.мства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарною

( поодинокий. груповtrй. ryргвнний)

гекгарi (oKoMipHo) 30 куб. MeTpiB, у тому числi

l9

Калiтiн 0.I.

(iнiцiапи та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

Рiдкокаша А..Щ

r

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

U.



r, Додmок2
ло CaHiTapHиx правил

повцоIt[,IЕнIIя
про появу ознак погiршенн.я санiтарного Gт-ану лiсовlос насад)аень

XapKiBcbKa oбracTb
(Автономна Ресгryблiм Крим, область)

Ш>Гугянське ЛГ>l
( най ме нування вJIас ника л i ciB, по cTi йною л iсокорисryвача)

Лiсництво Шарiвське
квартал J,,lЪ 39 видiл Ns 1l

урочище Шарiвське
дiлянка Ns Г[поща l1,0 гекгарiв

Таксацiйна характеристика насадження
('к_,rа.l l()Сзв. BiK l2l poKiB, бонiтет 2 ,_серелнiй лiаметр 42 саггиметрiв, середня висота 27 MeTpiB,
ll(\1,1l|()ra (l.(ll гиtl лiсУ в2дС рельеф Рiвнинний , експозицi я , фукг Супiски, пцрiст

.lll;l"ilIcoK

Лiсопатологi чна харакгеристика насадження

t]ил пошкод;кення насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
всиханнЯ дерев, З8хараlt(gцiсть, об'iдання шкiдНикамИ хвоVлистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв' опадання хвоi7листя' вiдлущення кори на сювбурах та iншi ознаки' не xapaloepHi для
нормального стану дерев): _Вiдмирання та вспханпя дерев Коренева губка

Сryп iHb пошкодження, урa:кення: Середня
(лоодиноке. слабке. середя€. сцьне l

вид розподiлу пошкоджених дерев: Груповпй
( поодинокий. груповий. куртинний )

()бёяг чlUкодженоi деревини на l гекгарi (oKoMipHo)
cr,,xtlc r iйHol' |4 куб. MeTpiB

( ) tllаки llllt iрtttення стану лiсових насаджен

маис,l,ер JIlcy

(посада)

06

лiсничий

(лiснич ий пом iчник лiсничого)

з0 куб. MeTpiB, у юму числi

Калliтiн 0.I

(iнiцiаrrи та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

202017

17 06 2020 року
висновок iнженера вiддiлгу (секюру) охорони i захисry лiсу лержавною лiсоюсподарською(",liсомисливського) пiдприсмства або представника державнопc- спецiалiзованою лiсозахисною

lll.|lприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшенr, 
"йi]

lтарною
( l;ll|_\ .-l lclB ,}а 

рез!-.lьтатами огляду санiтарною станулiсовоiдi
zQlап э

Прсlвiдний iH;KeHep-
л iсопатолог вiддiлу лiсовоТ

фiюпатологii !СJIП
"Харкiвлiсозахист"

(посада)

_9_ _Жовтня _2020 potry

Рiдкокаша А.Д

(пiдпис)

(пiдпнс) (iнiцiалlи та прiзвище)

и?



д. c*i#;iНfo",-
ПОВЦОIИ-ШННЯ

про появу ознак погiршення санiтарною стаку лiсовrх насаджень

XapKiBcbKa об.пасть
(Авюномна Ресrryблiка Крим, область)

.ЩЬ>Г}тянське JIГ>>

(найменування вJIасника лiсiв, постiйною лiсокористувача)

Таксацiйна харакгеристика насадження

( к-lа.,r|l()Сзв. BiK 12l poKiB, бонiтет l , середнiй дiаметр 42 сантиметрiв, середня висота 30 MeTpiB,
t|()lJll()la ().66. тип лiсу В2ДС р9{!еф Рiвнrrнний, експозицiя _, фуm Супiскп, пiдрiст

_1 пiдлiсок _БЗЧ--
Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

Вид пОшкодження насадження (лiсова пожежц буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
всикання дерев, захараlttенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi'/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опаданнЯ хво't'/листя, вiдлущеннЯ кори на сювбураХ та iншi ознаки, не харакгернi для
нормального стану лерев): _Вцмпрання та вспхання дерев Коренева губка

Сryп iH ь пошкодження, урalкення: Середня
{ поФиноке. слабre. сереш€. сшьне)

lJил розпо;liлу пошкоджених дерев: Груповнй

-'I ic rlи rtTBo Шарiвське
KBitpTilr 

"Цч 
39 видiл Ns 9

2020

урочище Шарiвське
дiлянка Ns Г[лоща 23,0гекгарiв

rqуб. MeTpiB, у юму числi

Калiтiн 0.I.

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник о.М.
(iнiцiали та прiзвище)

(поодинохий. груловий. курrинний)

()бсяг ушкодженоТ деревини на l гекгарi (oKoMipHo) з0
сухостiйноi 10 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень в_иявив:

майстер лiсу

(посада)

06

лiсничий

( ;t iснич ий пом iчник лiсничого)

lб

lJltctttlBcik irr;keHepa вiддiлу (се_кгору) охорони i захисry лiсу державною лiсоюсподарською
(.,t iссlмисливського) пiдприсмства або представника державного спёцiалiзованою лiсозаiисною

iб 06 2020 року

оm еа./4

Провiлний iнженер-
л iсопаголог вiддiлу лiсовоТ

фiтопатологiТ !СЛП
"Харкiв"riсозахист"

{ rlocaJa )

( ) ',.К{]I]т}lя 
_ ]0]0 рокУ

Рiдкокаша А.Д

{

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)



Додаток2
по CaHiTapHKx правlll

npo no""y ознак погiрr:r''lж'Y##*ану лiсовlтх насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

ЩП>Гутянське ЛГ>>

, (найменування ыIасника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

,l l iclt и llTBcl Шарiвське
Krrap,l itt ,|rГч J9 видiл Np 8

С'к-,rад l0Сзв.
ttoBHoTa 0,66,

маистер лlсу

(посада)

06 2020 року

{ttсltи,lий

урочище Шарiвське
дiлянка J\Ъ Площа 5,8 гекгарiв

висота 30 MeTpiB,
Супiски, пiдрiст

з0 щуб. MeTpiB, у юму числi

Калiтiн 0.I.

(iнiцiалlи та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

Гаксацiйна харакгеристика насадження

BiK l2.1 poKi_B, бонiтет l , середнiй дiаметр 42 саrrгиметрiв, середня
тип лiсУ в2дс q9{!еф Рiвниннпй , експозицiя , фунт

, пiдлiсок БЗЧ

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

Вид пошкодження нас.адження (лiсова пожежа, буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
всиханнЯ дерев, захараrltенiсть, об'iдання шкiдНикамИ хвоVлистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi дляllормit"lьного стану лерев): _Вiдмирання та всllхання дерев Коренева губка

Cryll iHb пошкодження, ураlкення:Середня

[J иir розrlодi,,tу пошкоджених дерев:

t
Груповий

(пmдиноке. qабrc. Фрешс. сшьне)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo)
сухостiйноТ |4 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень вЕя_вив:

(пФдинокяй. груповий. цrtгrннrй)

(пiдпис)
е

l5

лiРичий
помiчник лiсничого)

,()6 ]()]() рокУ

l]:::::л"::::1"j,"_р_1 :]ллrлry 
(с9кюру) охорони i захисry лiсу державною лiсоюсподарською

,u"ro-' ."Ёцlйi\ilIwvlvrflvJlllDwDлvrv/ rrlлrlрпLм\,lD(l aUU llрслgliшника держаВног0 спецlалlзоВаного лlсозахисного

:jj:|TY:]:: лЧ:a:.::РЗ::_.]1.1lЙс:lення лiсозахиснrх чи iнших заходiв з полiпшен"" .чriiчfrоБ
стану л iciB за результатами огляry санiтарною сгаЕу лiсовоТ дiлянки:

о/и €е ||! uд
Провiдний iнженер-

л iсопатолог вiддiлу лiсовоi
фiтопатологiТ !СJIП'"Харкiвл iсозахист"

( посада)

,t zКoвl,ttя ]()2(} роý'

Рiдкокаша А.Д

(пiлпис)

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

fu.



Додаюк2
ло CaHiTapHrx пр:lвил

ПОВЦОМЛЕНЕЯ
про появу ознак погiршен}и санiтарною ста}ry лiсових насаджень

XapKiBcbKa обпасть
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

(найменуваr""*t]il[;Тfi :#;ноюлiсокорисryвача)
,'l iсllицтво Шарiвське
KBapTыl .},lЪ 35 видiл J,,lb 9

урочище Шарiвське
дiлянка J''lb

Таксацiйна характеристика насадженЕя
СЮlаД l0СЗВ, BiK 116 PoKiB, бОНiТеТ I , Серднiй дiаметр 38 саrrгиметрiв, середня висота 28 MemiB.

Гlпоща 10,1 гекгарiв

Лiсопатологiчна харlсеристика насадження
Вид пошкодження насаджеI{ч ("i:-o:.-:,_"ýTt бурвiй., снiюлам, обледенiння, вiдмирання тавсихання ДереВ' захаращенiсть, об'iдання шкiдниlсамй- *"оУпп"о,-й;;i;i-'ryсенi, масовий лiтметеликlв, опадання хвоi7листя, вiдлущел_ня кори на стовбура.х,u'ir.ui-barub, не харакгернi длlяllормiulьного стану лерев): _Вiдмнрання та Bclixarrшя дерев ltор""чЙцъ;;^**

(поодявоrc_ мбrc. фрсднс. сщьве)

вид розподiлу пошкоджених дерев: Груповrй
( пфшяоквй- гр,чповнй. курrикний)

гекгарi (oKoMipHo) 30 tсуб. MeTpiB, у юму числi

Ознаки погiршення стану лiсових

l]

майстер лiсу

( посада)

()6 2020

,.rtсtlичий

( -l lc ни,t ий ttclM iч ник лiсничого)

12 06 2020 року

$ 
l_coy1сли вською) :фч::;*ф .зо, ii,;й;;;;" ^ й;;Ь;# J,"J,t#i

?:r::лТ*r.j,.31,",jflрл t:::-lу] охорони i захисry лiсу державною лilсоюсподарською

cruny 
"9Цr" р;;й";;;;;;;ffifiпгDl 

Jr!9UJaJ(иcHIo( чи lншшх заходlв з полiпшення санiтарною
\ /_ .t\ ta^ t , . ._ ,Р'2Ю Ст-l{У Лiсовоiili-гlянки:rrоп rац/ лlсовоцulянкL: erB

обсяг ушкодженоi деревини на 1сухостiйноi 13 rýб. MeTpiB

Провiлний iнженер-
t iсrlrtатrl.-tог вiдriлу лiсовоi

r|l i lrlllатологii' ЛСЛП, XapKinlico,]axиcT'

(llt)сала)

Жовтня_ 2020 року

Юрченко В.А.
(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

Рiдкокаша А.Д

(пiлпис) (iнiцiали та прiзвище)



Додагок2
ло CaHiTapHиx правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарною стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa об.ilасть
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

1]П>Гугянське ЛГ>r
(найменування ыIасника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

('K-tait t{ДЗlЛllДlЯЗ+КЛГ, BiK l06 РОКiВ,.бонiтет 2., середнiй дiамегр 28 сантиметрiв, середня висота
11.,у,::о'r, 

повнота 0,7l, тип лiсу !!КJЩ, рельеq'Сi'rri-l*"по.ицi; 

- 
-, црукг Чорноземн,пlдрlст , пiдлiсок 

- 

lfuт,Лщз 
-

лiсопатологiчна харакгеристика насадженrul
Вид пошкодження нас.адження (лiсова пожежц буревiй,, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та

:."лllili: ДеРеВ, ЗаХаРаЩеНiСТЬ, Об'iдання шкiдникамЙ'*"o7rn..", Й;;i;;'ryсенi, масовий лiтМеТеЛИКlВ, ОПаДаННЯ *О,hry:", ВiДЛryЩеННЯ кори на стовбурах та'iншi Ь;;;;, не харакгернi длянормuшьного стану дерев):*Вiдмирання та вснхання дерев По-*од*ЪЪrЫ"]ir*оr.

лiсництво Шарiвське
KBapTa;r JФ 28 видiл Jф

2020

лiсничий
(лiснич ий помiчник лiсничого)

06 2020 року

. Провiдний iнженер-
л iсопатолог вiддiлу лiсовоI

r|liтопатологiТ ДСЛП"Харкiвл iсозахист''

(Ilосада)

,l -firlв,гня 2020 року

урочище Шарiвське
1 дiлянка Jф Г[лоща 9,З гекгарiв
Таксацiйна характеристика насадження

Сryп iH ь пошкодження, ура:кення : Середшя

Обсяг ушкодженоi деревини на
сухостiйноТ 1l rсуб. MeTpiB

ll

Ознаки погiршення стану лiсових насадж

майстер лiсу

(посада)

06

l}и;t рсlзllо:tiлу пошкоджених дерев: Груповшй

(поQдrноrc. шбrc, фрсшq сццс)

( поодrнокий. груповий. куртинний )

l гекгарi (oKoMipHo) 30

ll

rсуб. MeTpiB, у тому числi

Юрченко В.А.
(iнiцiали та прiзвище)

Медяник о.М.
(iнiцiали та прiзвище)

Рiдкокаша А.Д

lJиcttrlBclk iH;keHepa вiддiлу (секгору) охорони i захисry лiсу державною лiсоюсподарською
l;i"?iil.H;LXiii;Ж] JЖ1::Х::r",З1:,_:У:Т:Т::т1 державною спецiалiзованого лiсозахисноюIllД'iриСМсТва ЩоДо необхiДностi здiйснення лiсозахисних чи iпй"r.;;й;;';;;]ffiЫЖffffi:хстану Лр за результатами огляду санiтарною стану пi.о"оiдiп"нки: 

--о rп/*б! r пrIлбz е е//зq ??Б

(пiдпис) (iнiцiа-гlи та прiзвище)



о"."*Нil#правил
ПОВЦОМЛЕННЯ

про появу ознак погiршеннJI санiтарною стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa об;rасть
(Автоном на Ресгryблiка Крим, область)

.ЩП>Гутянське ЛГ>>
(найменування власника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

Лiсництво Шарiвське
квартал Nч 7 видiл Ng 3

урочище Шарiвське
дiлянка J\Ъ

Склад
MeTpiB,
ПlДРtст

fuощч 6,7 гекгарiв
Таксацiйна характеристика насадженнrI

л iсопатологiчна харакгеристика насадженшI
[}иjl tlоutко,il]кення насадження (лiсова пожежа, буревiй,. снiюлам, обледенiння, вiдмирання таl1i ij\,;tllllя ,lcpcB ,taxaparueHicTb. об'iдання шкiдникамй'хво.Йrar", ,u""rici--.yceri, йu"о""и ,ri,''1]'' iilKili, i)l|;l,'lillIl|Я ХВt)i,'JlИСТЯ. ВiДЛУщення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi для,l,,i)\lit l1,1l()I() clal|\, ;lepeB1: _Вiдмирання та всихання лерев IЪренева губка. 

- --

с l vl l i н ь llош кодження, урtuкення:сильна

'nooo""

Вид розподiлу пошкоджених дерев: Груповий
( поодинокяй- груповий. курrинняй )

гекгарi (oKoMipHo) З0 цуб. MeTpiB, у юму числi

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень ви

майстер лiсу

(ll()cai la)

()(l 2020 року
лlсничии

помiчник лiсничого)

06 2020 року

обсяг ушкодженот деревини на 1

сухостiйноТ ll куб.метрiв

(лiсничий

5

llрсlвiдний iнженер-
t ict lt ta,I t,,|ог вiд:riлу лiсовоi

(liтопатологii ДСЛП"Харкiвлiсозахист''

Галryшка С.О
(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

Рiдкокаша А.Д

висновок iнжен.ера вiддi.тry (секюру) охорони i захисry лiсу лержавною лiсоюсподарського
$,_с_оlиlсливською) пiдприемства або представника державною спецiалiзованою лiсозахисногопlДприемсТВа ЩоДо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iншй.;;";];;';;;iйй;;;Б;;;стану лiсь за результатами огляду санiтарною стану лiсовоi;дiлянки: _

(посада)

Жовтня 2020

(пiдпис)

року

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)



Додаюк2
ло Санiтарних правил

повцоl!{.,IЕнЕя
пр появу ознilк погiршення санiтарною стану лiсовlтх насаджень

XapKiBcbKa об.пасть
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

{П>Гутянське JIГ>>
( най ме ну вання власника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

- Iiсrtиtt,гво Шарiвське урочище Шарiвське
Krlltpra_t -Vl 7 видiл Ns 1 дiлянкаJ,{Ь Гlпоща 5,5 гекгарiв

Таксацiйна харакгеристика насадження

Склад
MeTp.iB,
ПlДРtст

[} и;t розllодiлу гtошкоджених дерев:

обсяг ушкодженоi деревини на l
сухостiйноI 12 кф. MeTpiB

майстер лiсу

( посада)

i ' ()(l _ 2020 року

,liсttи.tий

r .t tсttи,tий ttсtмiчt,tик лiсничого)

06 2020 року

l lровirний iH;KeHep-
. l lc( tl laI (),,l()г Bi,utirry лiсовоi

r|ri l r lllaT cl;tol ii' /JСЛП
" ХаркiB,il iсоза\ист"

( посада)

_9_ _Жовтня_ 2020 року

l0Сз+[з+Акб
повнота 0,51,

, пiдлiсок

( l,,n tlittb tlоlllкод]кення, урzuкення:Середня

середня висота 23
rрукг Чорноземп,

Лiсопатологiчна харакгеристика насадженtlя

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа буревiй, снiюлам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев. захараlttенiсть, об'iдання шкiдниками хво'йистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiтvетеликiв. опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбу_рах та iншi ознаки, ," iupaц1"pHi дляl|()[]\la.lbtloI,сl стану дерев); _Вiдмирання та всихання дерев Коренева губка.

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень ви.

(пощиноке. слвбre. фредя€. сшьнс)

Груповий
(поqдхпокцй, групоsrf, , кургrнниfi )

гекгарi (oKoMipHo) 30 куб. MeTpiB, у тому числi

висновок iнженера вiддi",ry (се_кгору) охорони i захисry лiсу державною лiсоюсподарською
(лiсомисливського) пiдлриемства або представника державного спецiалiзованою лiсозаiисною
пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарноюrrrlll.},lr9rvrwrD@ rr-\vлv п9UUлrлпUvrr JлrиUпЕнtl]}t Jrruuзillисних чи lнlлих заходrв з полlпшенЕя санlтарною
стану лiсЩlа результатами оmяду санiтарttою стану лiсовоТ дiлянки:

ИЬп , буr д_/rо4еý oza1-74 Р"В-

Гаlryшка С.О.

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

Рiдкокаша А.Д

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)



l

,l iсни
к 8ар,] i

!t

Додаюк2,, до CaHiTapHrnr правил

повцоI\{.,IЕння
про появу ознак погiршення санiтарною ста}Iу лiсовюr насаджень

XapKiBcbKa обгlасть
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

.ЩfЬf}гянське JIГ>>

(найменування вJIасника лiсiв, постiйною лiсокорисryвача)

28 MoTpiB,
пiдрiст

склад lКлгtЛпд, BiK 12б
повнота 0,11, тип лiсу

., пlдлrсок

,i,r 
, Лiсопатологiчнахаракгеристика насадлtення

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа буревiй, снiюлам, обледенiння,.вiдмирання та
всшхання ,дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво't'/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опадання Ьоi7листя, вiдлущення корх н1 

"1"_"_бу_р* 
та iншi_ознаки, не харакгернi для

llopмaJlbнoю стану дерев): _Вiдмирання та вспхання дерев Коренева ryбка

Сryп iHb пош кодження, урiDкення: Середня
(поодинокс, слабке, середне. сшьне)

Вид розполiлу пошкоджених дерев: Груповий

Провiдний iH;KeHep-
л iсопато:tог вiлдirlу л icoBoT

{liтсlпатологii /{СЛП
"Харкiыr iссlзахист"

Шарiв,ське
'7 видiл Ns 14

(посада)

Жовтня . 2020 року

урочище Шарiвське
дiлянка J\Ъ Гlпоща 5,2 гекгарiв

Таксацiйна харакгеристика насаддення

poKiB, бонiтет 2 , середнiй дiаметр 42 саrrгиметрiв, середня висота
С2JIДС, рельеф Схпл, експозицiя , rрунт Чорноземи,

rqуб. MeTpiB, у тому числl

Гагryшка С.О.

(iнiцiали та прiзвище)

Медяник О.М.

(iнiцiали та прiзвище)

Рiдкокаша А.Д

( поодияокий. груповий. юурпяяний )

Обёяг. уркодженоТ деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) З0
су;остiйноТ-' 13 rqуб. MeTpiB

стацy лlсlв за результатами огJlя.ду санlтарною стану лlсовоl дlлянки:' ,frл'iбус 'tiл&q^е-о; 
СРts

Озн&ки погiршення стану лiсових насаджень
I

майстер лiсу

(посада)

9 _ ._ 0Е_ 2020 року

лiсничий

(,rr iснич ий помiчник лiсничого)

q r 06 _2020 року

Висновок iнженера вiддi.гry (секгору) охорони i захисry лiсу лержавною лiсоюсподарською
_(лiсомисливською) пiдприсмства або представника державною спецiалiзованою лiсозахисною
triдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарною

+

(пiлпис) (iнiцiали та прiзвище)


