
до санiтарних правил . ",.*"fiJiir'
повlдомлЕння

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

постiйного лiсокористувача)

урочище Гутянська дача
площа 2,9 га

ДП>Гутянське ЛГ>
(найменування власника лiсiв,

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 104 видiл N0 9

Таксацiйна характеристика насадження
Склад _9сзlf|лg+!з+Брс_, BiK _131_ poKiB, бонiтет _1_, середнiй дiаметр _50_сантиметрiв, середня висота _32_ MeTpiB, повнота _0,м_, тип лiсу _с2ЛПс_,рельеф_, експозицiя _, грунт_, пiдрiст , пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження
ВиД пошкодженнЯ насадженНя (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'i'дання шкiдниками хво'l/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво'l'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, аракте рн i для нормального стану
дерев)

Ступiнь пошкодження, ураження, поодиноке, слабке середн0, сильне.
( необхrдне пiдкреслити;

Вид розподiлу пошкоджених дерев, поодинокий, груповий, куртинний.
(необхiдне пiдкреслити)

обсяг ушкодженоl_деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 5О куб MeTpiB, у тому числl
сухостtйноl ,l "t куб. MeTplB

Ознаки погiршення стану лiсових НWЖень виявив:

_майстер лiсу_
(посада)

_Косенко Р.М,_
(iнiцiали та прiзвище)

_Сiмiйон с.в._
(iнiцiали та прiзвище)

Рiдкокаша А.Д.--

5 trрrrь^д, 2О J.Д року

аа

Провiдний iнженер-
лiсопатолоr вiддiлу

лiсовоi' фiтопатологiТ
ДСЛП "Харкiвлiсозахист"

(посада)

a.rosb цл- 2о

_лiсничий_
(лiсничий (помiчник

лiсничого))

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державноголiсогосподарського (лtсомисливського) пiдприомства або предсiавника державного
спецtалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо несlбхlдностi здlйснення лiсозахисних
чи iнших заходlв з полiпшення санiтарного стану лlсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоl дiлянки,

Ct ю року

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)



!одаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украiни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 159 видiл Ne 7

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _9Дз(131)1ýз(91)+Яз_, BiK _13't_ poKiB, бонiтет _2_, середнiй дiаметр _48_
сантиметрiв, середня висота _25_ MeTpiB, повнота _0,61_, тип лiсу Д2КЛД_,
рельеф. _, експозицiя _пiвденlrо-схiдна, 15 градусiв_, грунт_, пiдрiст

Л iсопатологi.tна характеристи ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
в|дми,рання талс , захаращенiсть, об'цання шкiдниками хво'[/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не XapaкTepHl для нормального стану
дерев) Or\_a-rrB0c_

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, qередне, сильне.
(необхiдне пiдкресл ити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний.
(необхiдне пiдкресл ити)

урочище Завалкове
площа 6,1 га

Обсяг.ушкодженоi'_деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) Е0 куО. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ .{Ч куб. MeTpiB ,

Ознаки погiршення стану лiсови

_майстер лiсу_
(посада)

.l .{ ШDП.ц-ý_ 29d-D року
лlсничии

(лiсничий (помiчник
лiсничого))

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливськогсl) пiдприемства або предсiавника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних

(посада)

siФO}i.{,9- 2о 3л

аi

_Кохан C.l._
(iнiцiали та прiзвище)

Сiмiйон С.В.
(iнiцiали та прiзвище)

.l1 сrр[ц"9- 20JO року

(пiдпис)

(пiдпис)

q року

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)



Додаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украiни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарноrо стану лiсових насаджень

область)

Лiсництво _Гутянське
квартал Ne 154

Склад _1O,Qз+Клr+Яз_, BiK _131__
сантиметрiв, середня висота _26_
рельеф_, експозицiя _схiдна,
пiдлiсок _ЛЩ3, СВК_.

видiл N0 4
урочище Завалкове
Площа 8,0 га

Таксацiйна характеристика насадження

poKiB, бонiтет _2_, середнiй дiаметр
MeTpiB, повнота _0,61_, тип лiсу Д2

_40_
клд

15 градусiв_, |рунт_, пiдрiст

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
9tдмирання та всих , захаращенiсть, об'тдання шкiдниками хвоl'/листя, наягlгtiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво'[/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iHu"ti
ознаки, не xapaKTepHi для нормального с,гану
дерев) 0M,Lr-bolu

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, Qе.редне, сильне,
(необхiдне пiдкресл ити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, .груповий, куртинний
пiдкреслити)

(необхiдне

Обсяг.ушкодженоТ_деревини на 1 гс:ктарi (oKoMipHo) ЬО куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ Jý куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану

_майстер лiсу_
(посада) (пiдпис)

{-l t[д пд.9_ 2оЮ
лlсничии

(лiсничий (помiчник
лiсничого))

l.t tr+п*Я_ 29JЛ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника дер)кавного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоТ дiлянки:

_Кохан С.|._
(iнiцiали та прiзвище)

_Сiмjйон с.в._
(iнiцiали та прiзвище)

(посада)

а.{ýЬruдý-q 26JД року

(пiдпис (tнiцiали та прiзвище)

W;"uО*ень 
виявив:



!одаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украiни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

область)

ДП>Гутянське ЛГ>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 'l46 видiл Ne 13

Таксацi йна характеристика насадження

Склад _1Oflз_, BiK _131_ poKiB, бонiтет _2_, середнiй дiаметр _44_ сантиметрiв,
середня.висота _27_ M_eTpiB, повнота _0,7'l_, тип лiсу Ц2КЛД , рельеф_,
експозицiя _схiдна, 25 градусiв_, rрунт_, пiдрiст пiдлiсок

-лщз- Лiсопатологiчна хараrгеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдми,рання та=встхання деD.-ев. захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaKTepнl мя нормального стану
дерев) О\ллJэОЕ

урочище 3авалкове
Площа 13,0 га

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнс, сильне,
(необхiдне пiдкресл ити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, щчповди., куртинний. (необхiдне
пiдкреслити)

Обсяг ушкодценоТ деревини
сухостiйноТ .r6 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану

_майстер лiсу_
(посада)

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

Кохан C.l.

та прiзвtлце;

_Сiмiйон с.В,_
(iнiцiали та прiзвище)

1iнiцвли
0О tлд ttл-Я- 20Ю року

лiсничий_
(лiсничий (помiчник

лiсничого))

JФ е.rэrцrJ_ 2о д' року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу дер)кавного

лiсогосподарського (лiсомисливськогсl) пiдприомства або представника дер)кавного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдпри,емства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарt]ого стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоi дiлянки:

,2аг

(посада)

е"Фшця

д

а9аджень виявив:

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвице)

9 20 ДД року

(пiдпис



.,Щодаtток 2
до Санiтарних правил в лiсах Укра'rни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

область)

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 't45

урочище 3авалкове
Площа 7,5 гавидiл Ne 3

Та ксацiйна характеристика насадження

Склад _10flз+Клг+Лпд_, BiK _61_ poKiB, бонiтет _2_, середнiй дiаметр _28_
сантиметрiв, середня висота _20_ MeTpiB, повнота _0,71_, тип лiсу Д2КЛД_,
рельеф_, експозицiя _, грунт_, пiдрiст пiдлiсок

Л iсопатологiчна хараrгеристи ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдми,ра]-lня та.!зсцхання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не хараюгернi для нормальноrо стану
дерев) DП.а-rrЛОп_

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, Е!9дне,, сильне.
(необхiдне пiдкресл ити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний. (необхiдне
пiдкреслити)

Обсяг.ушкод_ц9ноТ_деревини на '1 гектарi (oKoMipHo) ЬО куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ Jý куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсов

_майстер лiсу_
(посада)

_Кохан C.l._
(iнiцiали та прiзвище)

_Сiмiйон с.В._
(iнiцiали та прiзвище)

лlсничии

(лiсничий (помiчник
лiсничого))

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу дер)кавного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника дер)кавного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарt{ого стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоТ дiлянки:

zог,оеz{ r zzа/а/€rss с/ё

0Чlюпп,,, п А. Q,
(посада)

g"tDýt{,9-

.ДД Щрп.ялq- 2оДО року

асаджень виявив:

(пiдпис)

_-9_ 29 3.r) року

(пiдпис (iнiцiали та прiзвище)



l

,Щодаток 2
до Санiтарних правил в лiсах УкраТни

ПОВlДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП>Гутянське ЛГ>
(найменування власника лiсtв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 'l44 видiл Nэ 2

Та ксацiйна характеристика насаджен ня

СкЛад _l0,Щз+Лпд+Клп_, BiK _131_ poKiB, бонiтет _2_, середнiй дiаметр _52_
сантиметрiв, середня висота _27_ MeTpiB, повнота _0,56_, тип лiсу Д2КЛД_,
рельеф_, експозицiя _схiдна, 15 rрадусiв_, грунт_, пiдрiст
пiдлiсок _ЛlЦЗ,БРЕ_.

Л iсопатологiчна харакгеристика насаджен ня

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
qiдмирання та всих , захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоt'/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaKTepHi для нормального стану
дерев) 0М-Ц-ьОЕ

урочище Завалкове
площа 24,8 га

. Вид розподiлу пошкоджених

Обсяг ушкодженоi' деревини на
сухостiйно'i 4Ь куб. MeTpiB

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, сеDедне, сильне
(необхiдне пlдкреслити)

дерев. поодинокий, груповий, куртинний. (необхiдне
пiдкреслити)

1 гектарi (oKoMipHo) 5О куб. MeTpiB, у тому числi

_Кохан C.l._
(iнiцiали та прiзвище)

_Сiмiйон с.в._
(iнiцiали та прiзвище)

,|8

Ознаки погiршення стану лiсови

_майстер лiсу_
(посада)

ЬqдLш-g- 2оJо
лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого))

_{ý_ Ъа_р.*.Д 2оД,o року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу дер)кавного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пlдприсмства або представника дер)кавного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних

(посада)

мýЬrшц,9-

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

20ДЛ року

(пiдпис)

,В



!одаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украiни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область.
(Автономна Республiка Крим, область)

i_ сантимtэ,грiв,
рельеф_,

ДП>Гутянське ЛГ>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво _Гутянське
квартал Np 't04 видiл Ns 14

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _10С3_, BiK _106_ poKiB, бонiтет _1А_, середнiй дiаметр _42
середня .висота _30_ MeTpiB, повнота _0,71_,.тип лiсу _9_2ЛДС_,експозицiя грунт_, пiдрliст пiдлiсок _КЛТ, КУЛ_

Лiсопатологiчна характеристи ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання деоев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не_ л харакгернi для нормального стану
дерев) Lо}rяl*0 чiк-о-

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, сеDедне, сильне.
(необхiдне пiдкресл ити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний.
(необхiдне пrдкресл ити)

Обсяг,ушко4женоТ_деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) ЬО куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ ,' 5 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану

_маистер лlсу_

(посада)

Д tлр 'r.лД 29 &0 року
л!сничии

(лiсничий (помiчник
лiсничого))

lL uлплД- 20AD року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу дер)кавного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприомства або представника дер)кавного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних

ýцоЦiфцЁlБЩ;
.riюЬоtФrсцДОддЦ

(посада)

#а

урочище Гутянська дача
Площа 6,0 га

(пiдпис)
_Косенко Р.М._
(iнiцiали та прiзвище)

_Сiмiйон с.в._
(iнiцiали та прiзвище)

0tо*lЭпдrr-r.о- А.ъ._
(iнiцiали та прiзвище)

Q шrэЬrпrдД 29 d.O року

(пiдпис)



!одаток 2

до Санiтарних правил в лiсах Украiни

повlдомлЕння
про появу ознак поriршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область.
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП>Гутянське ЛГ>

Лiсництво _Гутянське
Квартал Ns't16 видiл Nэ 2

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _10СЗ_, BiK _121_ poKiB, бонiтет _1_, середнiй дiаметр _46_ сантиметрiв,
середня .висота _30_ MeTpiB, повнота _0,66_, тип лiсу _С2|Д9_, рельоф_,експозицiя грунт_, пiдрiст , пiдлiсок _КЛТ_

Л iсопатологiчна хараlсеристи ка насаджен ня

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'шання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, для нормального стану
дерев)

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, сеDедне, сильне.
(необхiдне пiдкресл ити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, грчповий. куртинний,
(необхiдне пiдкресл ити )

Обсяг ушкодщеноТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)
сухостiйноТ 1ý куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив,

_майстер лiсу_ _ (Z
(посада)

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

урочище Гутянська дача
Площа 't 0,5 га

куб. MeTpiB, у тому числi

_Косенко Р.М._
(iнiцiали та прiзвище)

_Сiмiйон с.В._
(iнiцiали та прiзвище)

ý СД+rr-дý- 20ДD року

лiсничий_
(лiсничий (помiчник

лiсничого))

& Ш"Ол""Я- 2OJD року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу дер)кавного
лiсогосподарського (лiсомисливськогсl) пiдприомства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарt]ого стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсово'l' дiлянки:

с,рд

(посада)

а

(iнiцiали та прiзвище

ь*оЬrшц,S" 203Д року

xapaKTepHl



!одаток 2

до Санiтарних правил в лiсах Украiни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область,
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП>Гутянське ЛГ>
(найменування власника лiсiв,

Лiсництво _Гутянське
квартал Ne 'l25 видiл Ne 2

постiй ноrо лiсокористувача)

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _10С3_, BiK _11f_ poKiB, бонiтет _2_, середнiй дiаметр _32_ сантиметрiв,
середня .висота _25_ MeTpiB, повно.та _0,61_, .тип лiсу _В2ДС_, рельеф_,
експозицlя rрунт_, пlдрlст пlдлlсок

*rопогiчна характеристи ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдццрання та всихання де захаращенiсть, об'Иання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть

nадdнняxвoT/лиcтя,вiдлyщeнHякopИнаcтoвбypаxтаiншi
ознаки, не. .харакrернi для нормального стану
дерев) плlr-ЦДЕ ЧNtД_ _

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, 9ередне., сильне,
(необхiдне пiдкреслити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний.
(необхiдне п iдкресл ити)

Обiяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) бО куО. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ ]Ч куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насад)t9

_майстер лiсу_
(посада)

ЬФоu1,1 2OýS року

лlсничии

(лiсничий (помiчник
лiсничого))

iу-l.Цшr-0-

урочище Гутянська дача
площа 2,4 rа

.lt,

_Косенко Р.М._
(iнiцiали та прiзвище)

_Сiмiйон с.В._
(iнiцiали та прiзвище)

lц Ьцошл^9- 2о до року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу дер)кавного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника дер)кавного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарtlого стану лiсiв за результатами огляду санtтарного

(посада)

gцДЬrплД 20 дл

стану лiсовоt'дiлянки

(iнiцiали та прiзвище)

r\дDьLомдl.rд
дi'tDЪоLUФчоп

року

(пiдпис)

r-оtоlu}rдý- А.



!одаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украiни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

,XapKiBcbKa область.
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП>Гутянське ЛГ>

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 128 видiл Nэ 2

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _10СЗ_, BiK _116_ poKiB, бонiтет _1_, середнiй дiаметр _44_ сантиметрiв,
середня висота _30_ MeTpiB, повнота _0,6_, тип лiсу _С2ЛДС_, рельеф_,
експозицiя _t грунт_, пiдрiст _t пiдлiсок _КЛТ_

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсюва пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмиоання та всихання дерев. захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, paKTepHl для нормального с,гану
дерев).

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, с9едн_9- сильне.
(необхiдне п iдкресл ити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груltовий, куртинний.
(необхiдне п iдкреслити)

Обсяг ушкодх!еноТ деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) ЪО куб, MeTplB, у тому числi
сухостiйноТ /ý куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

_майстер лiсу_
(посада)

Ьцшцд- zo ю
лlсничии

(лiсничий (помiчник
лiсничого))

lЦ Ьqдссдrл!- 2оДD року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства _або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарt]ого стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсово'l' дiлянки:

(посада)

ацоЬrпл,д_

(найменування власника лiсiв, постiйноrо лiсокористувача)

урочище Гутянська дача
площа 3,5 га

,lц

_Косенко Р.М._
(iнiцiали та прiзвище)

_Сiмiйон с.В._
(iнiцiали та прiзвище)

с,

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

g 20 ДО року

(пiдпис

D.



!одаток 2

до Санiтарних правил в лiсах Украlни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових наGаджень

область)

ДП>Гутянське ЛГ>
(найменування власника лiсiв,

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 137

постiй ного лiсокористувача)

урочище Гутянська дача
площа 23,2 гавидiл Nя 1

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _1OСа+Дз_, BiK _96_ poKiB, бонiтет _1А_, середнiй дiаметр _42_
сантиметрiв, середня висота _З0_ MeTpiB, повнота _0,76_, тип лiсу _С2ЛДС_,

грунт пiдрiст пlдлlсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдми,рання таэсихання дерев, захаращенiсть, об'тдання шкiдниками хвот/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоj/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, xapaKTepHi для нормального стану
дерев)

СТУПiНЬ ПОШКОДження, ураження: ,""1нзд:,hr",.ъ1?::;rrrff* сильне

. Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, . груповий, куртинний.
(необхtдне п iдкресл ити)

Обсяг ушко4)хено't_деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) Ь0 куО. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ -{Ь куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насадженF_виявив:

_майстер лiсу_
(посада)

ЬеддЩ- 2о Ю
лiсничий_

(лiсничий (помiчник
лiсничого))

,|ц Ь.tлeцц,L 29 ДD року
ВиСновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприомства або предсiавника державного
Спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
Чи iнших заходiв з полiпшення санiтар1,1ого стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоТ дiлянки

_Косенко Р.М._
(iнiцiали та прiзвище)

_Сiмiйон с.В._
(iнiцiали та прiзвище)

sшжtffi
(посада)

}дОЬпrд.Я" 2oa9

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

g року

[/ё



Щодаток 2

до Санiтарних правил в лiсах Украi'ни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП>Гутянське ЛГ>

Лiсництво _Гутянське
квартал Nэ 6't видiл N0 2

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _9flзlЛпд+Ос_, BiK _10_6_ poKiB, бонiтет _2= ,.середнiй дiаметр _30_
сантиметрiв, середня висота _24_ MeTpiB, повнота _0,61_, тип лiсу Д2КЛД
рельеф_, експозицiя _, грунт_, пiдрiст _, пiдлiсок

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання деоев, захаращенiсть, об''[дання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоt'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaKTepHi

Dп-чцлое
для нормального стану

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, аý!адц_а- сильне,
( необхiдне пiдкресл ити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, грчповий, куртинний.
(необхiдне п iдкреслити)

Обсяг ушкодценоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 60 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноf -lб куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

_Сусло А.О._
(iнiцiали та прiзвище)

_Сiмiйон с.в._
(iнiцiали та прiзвище)

лiсничого))

Lb Lа_РNл-ý 20дD року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державl{ого
лiсогосподарського (лiсомисливськогсl) rliдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтар[{ого стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсово'l дtлянки:

r/ts

(посада)

(найменування власни K:l лiсiв, постi й ного лiсокористувача)

урочище Пожарне
площа 20,0 га

дерев).

_майстер лiсу_
(посада)

(iнiцiали та прiзвище)

_L rrлЬrпц.r 20 дD року

(пiдп

дб uп-плд- 29ДО року



1э- е-,-, I
до Санiтарних правил в лiсах .,Jзэ -,,

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область.
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП>Гутянське ЛГ>.

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 53

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

видiл Nэ 1

урочище Павлiвське
Площа 6,4 га

Таксацiй на характеристика насаджен ня

Склад _9ДзlЛпд_, BiK _91_
сантиметрiв, середня висота _22,

poKiB, бонiтет _3_, середнiй дiаметр _34_
_ MeTpiB, повнота _0,71_, тип лiсу Д2КЛД

рельеф_, експозицiя
гдк-

Лiсопатологiчна характеристика насаджен ня

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi'/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaкTepHl для нормального стану
дерев) Oytut l-юtg __

Ступiнь пошкодження, ураження: ,""1нзё:'hr":ъ1?::;rr,ffщ, сильне,

. Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, грчпgвий, куртинний.
(необхiдне пiдкресл ити )

Обсяг ушкодженоi' деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) ЬD куб. MeTpiB, у тому числt
сухостiйноi -l5' куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових на9зджень виявив

_майстер лiсу_ 'J,?-_

J,b
(посада)

\,tlлJ]Д 2о Ю
_лiсничий_
(лiсничий (помiчник

лiсничого))

д5 s\rцдд- 2OJO року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу дер)кавного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника дер)кавного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоi дiлянки:

L*&ед\!+ 0Фпtл,r,п Д"Ъ

_Бiлогай О.Г._
(iнiцiали та прiзвище)

_сiмiйон с.в._
(iнiцiали та прiзвище)

Ж"ffi
(посада)

ь.юЬпцrд 2О JO

(пiдпис)

q року

(пiдпи9 (iнiцiали та прiзвище)



Додаток 2

до Санiтарних правил в лiсах Укра'tни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП>Гутянське ЛГ>

Лiсництво _Гутянське
квартал N9 47

, не xapaкTepНl
Oru-rrboK-

для

(найменування власника лiсtв, постiйного лiсокористувача)

видiл Nэ 7
урочище Павлiвське
Площа 3,4 га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _7Д3(80)2ДЗ(100)1Яз+Ос_, BiK _80_ poKiB, бонiтет _2_, середнiй дiаметр
_26_ сантиметрiв, середня висота _22_ MeTpiB, повнота _0,76_, тип лiсу

Д2КЛД , рельеф_, експозицiя _пiвнiчна, 5 градусiв_, грунт_, пiдрiст
пiдлiсок _ЛЩЗ_

Лiсопатологiчна харакrеристи ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмир€tння та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть
гусенi,
ознаки
дерев)

масовий лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
стану

Ступiнь пошкодження, ураження: """tl:3д:,ir""rъ1_?::;rrrff сильне

. Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, . груповий., куртинний.
(необхiдне пiдкресл ити)

Обсяг ушкодженоi' деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) ЬО куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ .lrl. куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насяд}кень виявив:

_майстер лiсу_
(посада)

rrr.lrщ.ý- 2од.D

лlсничии

нормального

_Бiлогай О.Г._
(iнiцiали та прiзвище)

_сiмiйон с.В._
(iнiцiали та прiзвище)(лiсничий (помiчник

лiсничого))
,lh fцr,hлддя- 20 Ю

(посада)

мýЬff\л.r"

року

(пiдпис)

л_

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського. (лiсомисливського) пiдприемства _або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтар}]ого стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоТ дiлянки:

г,"ё

(iнiцiали та прiзвище)
Sж8

g 29аО року



Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 47

,Щодаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украrни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарноrо стану лiсових насаджень

область)

ДП>Гутянське ЛГ>
(най менування власни ка лiсiв, постi йного л iсокористувача)

видiл Nэ 6
урочище Павлiвське
площа 6,3 га

Таксацiйна характеристи ка насаджен ня

Склад _10ýз+Лпд , BiK _86_ poKiB, бонiтет _3_, середнiй дiаметр _26_
сантиметрiв, середня висота _22_ MeTpiB, повнота _0,7'l_, тип лiсу Д2КЛДpeлЬeф-,eксnoзИцiя-пiвдeнна,10гpадyciв-,гpyHт-,пiдpicт
пiдлiсок лщз

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмиоання та всихання дерев. захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоl'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не хараrгернi для нормального стану
дерев) ОПЛл-lоОtu

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, сýрýдt!_%
(необхiдне пiдкреслити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий,
(необхiдне п iдкресл ити)

Обсяг.ущкодженоТ_деревини на '1 гектарi (oKoMipHo) 5О куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ ,{6 куб. MeTpiB

сильне.

куртинний,

Ознаки погiршення стану лiсових )}саджень виявив:

_майстер лiсу_ t7
(посада) (пiдпис)

_Бiлогай О.Г._
(iнiцiали та прiзвище)

_Сiмiйон с.В._
(iнiцiали та прiзвище)

зЩ ш"rrrrлЯ, 2оJО
лiсничий_

(лiсничий (помiчник
лiсничого))

.аЦ rurrul-.9- 20Д-0 року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарt]ого стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоТ дiлянки:
ааЯ а/ts

(посада)

(пiдпис)

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

9 Дл..оЬпrrцS 2О J_D року

тчпвыоrцдi].
о\д5о"tl*л

(пiдпис



!одаток 2
до Санiтарних правил в лiсах УкраТни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область

ДП>Гутянське ЛГ>

Лiсництво _Гутянське
квартал Ng 46

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

видiл Ns 14
урочище Павлiвське
Площа 2,2 га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _8Дз2Ос+Яз+Акб_. BiK _96_ poKiB. бонiтет _2:,_ середнiй дiаметрл_28__
сантиметрiв, середня висота _23_ MeTpiB, повнота _0,76_, тип лiсу Д2КЛД ,peлЬeф-,eкcпoзицiя-пiвнiчнo.cxiдна,6гpадyciв-,гpyНт-,niдpicт

пiдлiсок _КЛТ_.
Л iсопатологiчна харакгеристи ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа. буревiй, снiголам, обледlенiння,
вiдмирання та всихання дереq захаращенiсть. об'Тдання шкiдниками хвоt/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв. опадання хво[/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaкTepнi для

оМrцдDtt-
нормального стану

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, ае.Oедltý, сильне.
(необхiдне пiдкреслити)

. Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, грчповий,, куртинний,
(необхiдне пiдкресл ити)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) ЬО куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноi {Ь куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

дерев)

_майстер лiсу_
(посада)

(\rJ_пл..L 2ою
лlсничии

a/r _Бiлогай О.Г. .

(iнiцiали та прiзвище)

Сiмiйон С.В.
л

{ц

(лiсничий (помiчник
лiсничого))

(iнiцiали та прiзвище)

Nrшц^g- 2QJý року

Висновок iнженера вiддiлу (секгору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полtпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоТ дiлянки.

(посада)

ьцлЬmл,я- 20J-0 року

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)



Додаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украiни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

область)

дерев)

Ознаки погiршення

_майстер лiсу_
(посада)

лiсничий_
(лiсничий (помiчник

лiсничого))

{Ц мrлur^Р- 2ОД,О року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсово'[ дiлянки:

(посада)

ацдЬпrrrд" 20ю

ДП>Гутянське ЛГ>

Лiсництво _Гутянське
квартал Ne 46 видiл Nэ 7

Та ксацiйна характеристика насадження

Склад _8Дз2Лпд+Ос_, BiK _96_ poKiB, бонiтет _2_, середнiй дiаметр _32_
сантиметрiв, середня висота _26_ MeTpiB, повнота _0,76_, тип лiсу Д2КЛД
рельеф_, експозицiя _, грунт_, пiдрiст пiдлiсок _ЛЩ3_.

Лiсопатологiчна хараюгеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев. захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaкTepнi для

От\ллюlt-
нормального стану

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середне, сильне.
(необхiдне пiдкресл ити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний.
(необхiдне п iдкреслити)

Обсяг.ушкор{еноi_деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) 5О куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноi .{ 5 куб. MeTpiB

стану лiсових нq9аджень виявив:

lh rr,rr-плД- 2О d0 року

(найменування власника лiсiв, постiйно,го лiсокористувача)

урочище Павлiвське
Площа 4,1 га

_Бiлогай О.Г._
(iнiцiали та прiзвище)

_Giмiйон с.В._
(iнiцiали та прiзвище)(пiдпис)

g року

(iнiцiали та прiзвище)

сд



Додаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украiни

повlдомлЕння
про появу ознак погiрщення санiтарноrо стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

постl йного лlсокористувача)

урочище Павлiвське
Площа 9,9 га

ДП>Гутянське ЛГ>
(найменування власника лiсiв,

Лtсництво _Гутянське
квартал Ns 46 видiл Ne 6

Таксацiйна характеристика насадження
Склад _6д33я3Л,tАКБ+КЛГ_, вlк _86- poKiB, бонiтет _1_, середнiй дiаметр _26_сантиметрiв. середня висота 24 _ MeTpiB, повнота _o,zt_, 'тип лiсу __.,ц2клд_,
Р."-1ч9t.eкcnoзИЦiя-пiвдeннБcxiдна,8гpадyciв_;pyn']-'пiдГlстпlдлlсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження
ВиД пошкодженнЯ насадженНя (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенtння
вlдмиоання та всихання дерев. захаращенiсть, об'i'дання шкtдниками хвоl/листя, наявнiсть
гусенt. масовий лiт метеликtв. опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншiознаки нел xapaKтepнi для нормального стану
дерев) Оп-!-цtDlt-

Ступlнь пошкодження. ураження: поодиноке, слабке, qередн_q, сильне.
(необхiдне пlдкреслити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, 1рчповий, куртинний.
(необхtдне пiдкресл ити)

!бся1 ушкодженоi деревини на 1 гектарl (oKoMipHo) 0О куб. MeTpiB, у тому числl
сухостlйноl ,{ Ь куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

_майстер лiсу_
(посада) (пiдпис)

{Ь гц.r-r,-ьця- 2О А.D року

_лiсничий_
(лiсничий (помiчник

лiсничого))

,lfr .\r-Lп}rлg- 2оЮ року
висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державноголiсогосподарського. (лiсомисливського) пijlьirиемства або предсiав*ика державногоспецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдносii здiйснення лiсозахисних

чи iнщих заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоl дiлянки:
r, ,Г , ^ СzD.

Lж&frЁлЁлЁыfl;нм#*
,ttЩ

(посада)

_Бiлогай О.Г._
(iнiцiали та прiзвище)

_Сiмiйон с.В._
(iнiцiали та прiзвище)

_Q_ аддШ *rлъ 2о J' року

(пtдп (iнiцiали та прiзвище



Додаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украi'ни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область.
(Автономна Республiка Крим, область)

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 45

урочище Павлiвське
Площа 6,7 гавидiл Nч 6

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _9ДзlЛпд BiK _95_ poKiB, бонiтет _3_, середнiй дiаметр _28
рельоф_, експозицiя
клт_.

,piв, повнотБ _O,Z,t , тип лiсу _JЦ2mД;грунт_, пiдрiст _, пiдлiсок _ГДК,
сантиметрiв, середня висота _22_ MeTpiB. повнота

Л iсопатологiчна харакгеристика насаджен ня

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоl'/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaкTepНl для нормальноrо стану
дерев) Dпл-t-t-ьОtt-

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, а9а9д.9, сильне.
( необхiдне п iдкресл ити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, .tрул_9_Едй, куртинний.
(необхiдне п iдкресл ити)

.{6 Кrrхцд,9* 2одý року

(посада)

м.сЬгплý"

_Бiлогай О.Г._
(iнiцiали та прiзвище)

_Сiмiйон с.В._
(iнiцiали та прiзвище)

Обсяг,ушкодженоТ_деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) 5D куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноi .| 5 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

_майстер лiсу_ Ъ-
(посада)

,{fi пд_rrлД 20Д! року

лiсничий_
(лiсничий (помiчник

лiсничого))

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсово'l' дiлянки:

(пiдпис)

g 20 &-0 року

Clz

(пiдпис (iнiцiали та прiзвище)



Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 45

Додаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украi'ни

повlдомлЕння
про появу ознак поriршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область.
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП>Гутянське ЛГD_
(найменування власника лiсiв, постiйното лiсокористувача)

видiл Nэ 4
урочище Павлiвське
Площа 5,5 га

Таксацiйна харектеристика насаджен н я

Склад _1Ofl3+Лпд+Ос+Клг_, BiK _86_ poKiB, бонiтет _2_, середнiй дiаметр _28--
сантиметрiв, середня висота _23_ MeTpiB, повнота _0,76_, тип лiсу Д2КЛД ,

рельоф_, експозицiя _схил пiвденноi експозицГi 5 rрадусiв_, lpyHT_,
пiдрiст _, пiдлiсок

Лiсопатологiчна хараlсеристика насадження

Вид пошкодження найдження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання церев, захаращенiсгь, об'Иання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть

масовий лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
,Не

On_rrrroon-
харапернi для нормального стану

гусенi,
ознаки
дерев)

Ступiнь пошкодження, ураження. поодиноке, слабке, сýред.q сильне.
(необхiдне пiдкреслити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, грш9gии куртинний.
(необхiдне пiдкресл ити )

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) 'ЬD куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ ]+ куб. MeTpiB

Ознаки погiршення

_майстер лiсу_
(посада)

стану лiсових насаджень виявив:

{Ь гurлrr,9- 2о dо
лiсничий_

(лiсничий (помiчник
лiсничого))

t Ь пrrпл.Я, 20JS року

Висновок iнженера вiддiлу (секгору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприомства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоТ дiлянки:

*- 
'd,'

_Бiлогай О.Г._
(iнiцiали та прiзвище)

_Сiм]йон с.в._
(iнiцiали та прiзвище)

(посада)

цд$рщаýа

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

2g3O року

(пiдпис)

с?,



,Щодаток 2
до Санiтарних правил в лiсах УкраТни

повlдомлЕння
про появу ознак поriршення санiтарного стану лiсових насаджень

,XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП>Гутянське ЛГ)_
GаЙменування власн ика лiсiв, постiйного л iсокористувача)

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 45

BiK _101_ poKiB, бонiтет _3_, середнiй дiаметр _30_
_233_ MeTpiB, повнота _0,7'1_, тип лiсу Д2КЛД_

видiл Nэ 2
урочище Павлiвське
Площа 10,5 га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _5Дз2Лпд2Ос1 Клг_,
сантиметрiв, середня висота
рельеф_, експозицiя

-лщ3- Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
захаращенiсть, об''[дання шкiдниками хво'[iлистя, наявнi

гусенl,
ознаки,

ffiЬ'oпадaнняxвoT/лиcтя,вiдлyщeHнякopИHaстoвбypaxтаiншi
не

Oпnrr-ooL
харакrернi для нормального стану

дерев).

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, аередý, сильне,
(необхiдне пiдкреслити)

. Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний.
(необхiдне пiдкресл ити)

Обсяг ушкодценоi' деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 3О куб, MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ .lб куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

_майстер лiсу_
(посада)

.lб г\л!п+tД 29 а.D року

лiсничий_
(лiсничий (помiчник

лiсничого))
lb м.цrлJ_ 29АО року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санi,гарного
стану лiсовоТ дiлянки:

о7эrУу/

ЦМдЩР,

(посада)

_Бiлогай О.Г._
(iнiцiали та прiзвище)

_Сiмiйон с.в._
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

9 ацоЬrпдд 20Ю року

а

(пiдпис)



Додаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украi'ни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

Лiсництво _Гутянське
квартал Ne 45

>Гутянське ЛГ>
власника лiсiв, постiйноrо лiсокористувача)

видiл Ne 1
урочище Павлiвське
Площа 5,'t га

Таксацiйна характеристи ка насадження

Склад _8Дз2Лпд+Клг+Клп_, BiK _86_ poKiB, бонiтет _2_, середнiй дiаметр _28_
сантиметрiв, середня висота _25_ MeTpiB, повнота _0,76_, тип лiсу Д2КЛД
рельеф_, експозицiя rрунт_, пiдрiст пiдлiсок

лщз
Лiсопатологiчна харакгеристи ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев. захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоj'/листя, наявгtiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки
дерев)

, не xapaкTepнl для
DIцлJсоt_

нормального с,гану

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середн6, сильне.
(необхiдне пiдкреслити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий. куртинний.
(необхiдне пiдкресл ити )

Обсяг ушкодц(еноТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) ЬО куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ -lb куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

_майстер лiсу_
(посада)

,\лJ\J-tя

_лiсничий_
(лiсничий (помiчник

лiсничого))

tb lrдJ\}r& 2О,}.D рокУ

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоТ дiлянки:

zT , r{ 9 "/c/erra //Б

(посада)

rшЬцд-

2о до

_Бiлогай О.Г_
(iнiцiали та прiзвище)

_Сiмiйон с.В._
(iнiцiали та прiзвище)(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)
g 20&О року

(пiдпис)



Щодаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украiни

повlдомлЕння
про появу ознак поriршення санiтарного стану лiсових насаджень

_XapKiBcbKa область.
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП>Гутянське ЛГ>.

Лiсництво _Гутянське
квартал Ne 34

гусенl,
ознаки,

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

урочище Малижине
Площа 39,9 гавидiл Ns 6

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _9ДзlЛпд+Клr_, BiK _101_ poKiB. бонiтет _2_, середнiй дiаметр _32_
сантиметрiв, середня висота _25_ MeTpiB. повнота _0,7,t_, тип лiсу Д2КЛД
рельоф_, експозицiя грунт пiдрiст пlдлiсок

-лщ3-. Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

Вид поllJкодження насадження (лiсова пожежа. буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання .LepeB, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво'i/листя, наявнiсть

дерев)

масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
не xapaкTepHl

оМд-ьоtч
для нормального стану

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середне, сильне
( необхiдне пiдкресл ити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний. (необхiдне
пiдкреслити)

_Шульженко B.l._
(iнiцiали та прiзвище)

_сiмiйон с.в._
(iнiцiали та прiзвище)ник

2OJO року

Обсяг ушкоджено'[ деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) 5D куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ 1t куб. MeTpiB 1 1

Ознаки погiршення стану лiсових

_майстер лiсу_
(посада)

Ч л.Lпlцg- 2ОА-о року

лaсничии

(лiсничий (помiч
лiсничого))

+ J^-L\Jц_9"

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоТ дiлянки:

",^ 
'{ о, '/е " 0/А

лi Lu"адд ьrrр -.ur-r ОпДlопо u
j5!Ьолч q9rцQ'\дJ о гr_очi,

(посада)

хrсьrтurд

R.фос,Э.цt-о- А.ъ,
(iнiцiали та прiзвище)

а zоЮ року



flодаток 2

до Санiтарних правил в лiсах Укра'[ни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

_XapKiBcbKa область.
lыoHoMHi Республiка крим, ббластф

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 34 видiл Ne 3

урочище Малижине
Площа 8,4 га

Таксацiйна характеристи ка насаджен ня

Склад _10flз+Бп_, BiK _'t01_ poKiB, бонiтет _2 ., середнiй дiаметр ^_3З_
сантиметрiв, середня висотТ _Т6_ MeTpiB, повнота _0,81_, тип лiсу Д2КЛД
рельеф , експозицiя _, грунт пiдрiст пiдлiсок

Лiсопатологiчна харакrеристи ка насаджен ня

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдЙирання iа_всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaKтepHl для

г)Y\ 9 Ll f)tL
нормального стану

дерев)

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, 99!9дU9 сильне.
(необхiдне пiдкресл ити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний. (необхiдне
пiдкреслити)

Обсяг ушкоджено'l деревини на '1 гектарi (oKoMipHo) 50 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйно'| lб куб. MeTpiB / .

Ознаки погiршення стану лiсових

_майстер лiсу_
(посада)

,Ч turпrtД 2ОД.D року

лlсничии_

(лiсничий (помiчник
лiсничого))

* ,ur.мц.ь 2О Ю року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу дер)кавного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоТ дiлянки:
.-' ,{ q ой/е С/Д __

_Шульженко B.l._
(iнiцiали та прiзвище)

_Сiмiйон с.в._
(iнiцiали та прiзвище)

qц.uл Lьi-_МДцДР -., urопд}ОrШч
.L .цсОЬоч фLrпýпд} опдtl.
F.,0 Yrr п ai 0rпiспrrrLt l.й h

(посада) (iнiцiали та прiзвище)

Q Ъц.DЬпrrД- 2О &О року

ýtддЫ



l

,Щодаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украiни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП>Гутянське ЛГ>

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 26 видiл Nэ 4

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _5Дз(101)2Дз(71)2КлгlЛпд_, BiK _101_ poKiB, бонiтет _2_, середнiй
дiаметр _32_ сантиметрiв, середня висота _24_ MeTpiB, повнота _0,61_, тип лiсу

Д2КЛД ., рельеф_, експозицiя _, грунт пiдрiст
пiдлiсок _ЛЩЗ,БРБ_.

Л iсопатологiчна характеристика насаджен ня

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
& захаращенiсть, об'i'дання шкiдниками хво'[/листя,
метеликiв, опадання хво'[/листя, вiдлущення кори на

стовбурах та iншi
дерев) ОпЛtлск-

ознаки, не xapaкTepнi мя нормального стану

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середно, сильне.
( необхiдне п iдкресл ити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий. куртинний.
(необхiдне пiдкресл ити )

Обсяг ушкодщеноi' деревин и на 1 гектарi (oKoMipHo) ЬО куО. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ ]5 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення

_майстер лiсу_
(посада)

,l..l О8 20АО року

лiсничий_
(лiсничий (помiчник

лiсничого))

-1.1 О8 20&.0 року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами
огляду лiсово'[
za

нlтаDного
,/zr).*s /,/l

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

урочище Малижине
площа 27,0 rа

стану

_Потрух М.М._
(iнiцiали та прiзвище)

_Сiмiйон с.в._
(iнiцiали та прiзвище)

дlлянки:

пiдпис)

.,rдл \l.!.p - *|шп,о\оrrдrr.
gLrпопýJошэLit

(посада)

9_ tшЬrrrцд 20 ДD року

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)



,Щодаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украi'ни

повlдомлЕння
про появу ознак погiрlчення санiтарноrо стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республlка Крим, область)

ДП>Гутянське ЛГ>

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 'l33 видiл Ne 3,6

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _10Сз_, BiK _1't5_ poKiB. бонrтет _1A_. середнiй дiаметр _46_ сантиметрiв,
середня висота _31_ MeTpiB. повнота _0,71_. тип лtсу _С2ЛДС_, рельеф_,

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдми.рання та_всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, це . харакгернi для нормального стану
дерев) ltc{\rлшD- цБп-о-

'

Ступiнь пошкодження, ураження, поодиноке, слабке середне сильне,
(необхiдне пiдкреслити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груповц4, куртинний.
(необхiдне пiдкреслити)

Обсяг ушко4женоi'_деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) Jý куб MeTpiB, у тому числi
сухостiйно'l Э8 куб. MeTpiB

стану лiсових насаджень виявив

&8 uрпл-9- 20 &о року

_помiчник лiсничого_ 0О' О О

(пiдпис)

&8 t-а4n,ь,-9- 2оДD року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприомства або представника державного
спецtалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних

Провiдний iнженер-
лiсопатолоr вiддiлу лiсовоТ

фiтопатологiТ ДСЛП
"Харкiвл iсозахист"

Рiдкокаша А.Д.

(посада)

ьtDЬгп-r-rд 2ОдD

(найменування власника лiсiв. постiй ного л iсокористу вача)

урочище Гутянська дача
Площа 1,0 га

Ознаки погiршення

_майстер лiсу_
(посада)

(лiсничий (помiчник
лiсничого))

_Косенко Р.М._
(iнiцiали та прiзвище)

_Ширiня Я.В._
(iнiцiали та прiзвище)

(пiдпис)

(пiдпис)

а року

(iнiцiали та прiзвище)



до санiтарних правил 
" "l.*"f,il.Ч,Тli

повlдомлЕння
про появу ознак погiрщення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка КримlблЭБý

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 106 видiл Ne

Таксацiйна
Склад _'l0Сз+Мде_, BiK _128_
сантиметрiв, середня висота 2Т
рельеф_-, експозицiя -_
_клт,Бзч_

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

Р,1{..lо,lоjцення насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенlння,
3,ПЧТР?Рgli99Т+?"Щ q,9Р"" ЗаХаРаЩеНiСть, об'iдання-шкiдниками хвоi'/листя, Hb"B*iciiгусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвот/листя,'вiдлущення кори на стовбура,,i lпйознаки, не xapak'ep'i для нормального станудерев) вDп.:rrrдъоч tlýRs,

Ступiнь пошкодження, ураження поодиноке, слабке, сýщд!9 сильне
(необхlдне пtдкреслити) 

-
Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий грлдреид, куртинний

пtдкреслити)
обсяг ушкодженоi'_деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 399 куб. MeTpiB, у тому числiсухо'стiйноl ЬЧ- куб. MeTpiB

ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

_майстер лiсу_ aF
(посада)

(лiсничий (помiчник
лiсничого))

,t+ е-r+пд,9" 2ОЮ року
висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони _i захисту лiсу державноголiсогосподарського (лiсомислЙвсЬкой; пiili'риемСiъi _аоо предсiавника державноrоСПеЦiаЛiЗОВаНОГО ЛtСОз.ахисного пiдприемства цодо необхi!носr|йi;;;;ня лlсозахисних

:i"i:У:,::::.,"lj:j,ПОЛiПШеННЯ санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного

урочище Гутянська7,2 площа .l,0 га

характеристика насадження
poKiB,. бонiтет _2_, середнiй
MeTplB, повнота _0,66_, тип

дача

дiаметр _46_
лiсу _В2ДС_,

пiдлiсок

(необхiдне

(пiдпис)

(пiдпис)

_Косенко Р.М,--
(iнiцiали та прiзвище)

_Ширiня Я.В._
(iнiцiали та прiзвище)

Провiдний iнженер-
лiсопатолог вiддiлу л icoBoi'

фiтопатологir' ,QСЛП
"Харкiвл iсозахист''

(посада)

Рiдкокаща А,rЩ.

(пiдпис)

Q а-rОЬгпirД. 20 АО року

(iнiцiали та прiзвище)

/,"/



Додаток 2
до Санiтарних правил в лiсах УкраТни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП>Гутянське ЛГ>

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 12З

Склад _10Сз_, Bi
середня висота _
експозицiя

Лiсопатологiчна харакгеристи ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всих захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не_ _ харакгернi для нормального стану
дерев) пл}-цtr-Ьа чРвý-

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, 99рýдц-9. сильне,
(необхiдне пiдкресл ити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев, поодинокий, |_рул_qЕи_и куртинний.
( необхtдне пiдкресл ити )

Обсяг ушко4ýноi_деревини на 1 гекrарi (oKoMipHo) LLO! *уО MeTpiB, у тому числi
сухQстiйноi э + куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив

_майстер лiсу_
(посада)

(лiсничий (помiчник
лiсничого))

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

видiл N0 1,2
урочище Гутянська дача
площа 1,0 га

Таксацlйна характеристика насадження

к _96_ poKiB. бонiтет _,1А_, середнiй дiаметр _38_ сантиметрiв,
30_ MeTpiB, повнота _0,71_, тип лiсу _С2ЛДС_, рельеф_,

€
(пiдпис)

_Косенко Р.М._
(iнiцiали та прiзвище)

_Ширiня Я.В._
(iнiцiали та прiзвище)(пiдпис)

&8_ tд_рrrлrД- zОЮ року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи tнших заходrв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лlсовоl дlлянки:

///

Провiдний iнженер-
лiсопатолог вiддiлу лiсовоТ

фiтопатологii ,ЩСЛП
"Харкiвл iсозахист"

(посада)

Рiдкокаша А.Д.

(пiдпис)

ý_ ШЛЬллrд" 20&0 р9цу

(iнiцiали та прiзвище)



Щодаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украtни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

_XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

постiйного лiсокористувача)

урочище Гутянська дача
площа ,1,0 га

ДП>Гутянське ЛГ>
(найменування власника лiсiв,

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns ,l04 видiл Ns 9,1

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _9Сзlflлg+flз+Брс_ BtK _133_ poKiB, бонiтет _1_, середнiй дiаметр _50_
сантиметрiв, середня висота _32_ MeTpiB, повнота _0,61_ тип лiсу _С2ЛДС_,

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання деоев, захаращенiсть, об'i'дання шкiдниками хвоl'/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв. опадання хвоl'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не . харакгернi для нормального стану
дерев) LD}-rмдД0- ЧдrtЬ

Ступiнь пошкодження. ураження, поодиноке слабке, середно, сильне
(необхiдне п iдкресл ити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев. поодинокий, груповий. куртинний
(необхiдне пrдкресл ити)

Обсяг ушкодженоi' деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) /!У_О *уб MeTpiB, у тому числl
сухостiйноl ОЬ куб. MeTpiB

Ознаки погiршення

_майстер лiсу_
(посада)

t+ trpnýý- 2о Ю року

_помiчник лiсничого_ fuЦ
(лiсничий (помiчник

лiсничого))

_Косенко Р.М._
(iнiцiали та прiзвище)

_Ширiня Я,В._
(iнiцtали та прiзвище)(пiдпис)

,t+ tд-рпллý* 2о Д-О року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоТ дiлянки:

(пiдпис)

Провiдний iнженер-
лiсопатолог вiддiлу лiсовоi'

фiтопатологiТ flСЛП
"Харкiвлiсозахист"

(посада)

Рiдкокаша А.пЩ.

(пiдпис)

Q МЛЫ,-uЯ, 2ОJО року

(iнiцiали та прiзвище)

/е



Щодаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украi'ни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

flП>Гутянське ЛГ>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво _Гутянське
Квартал Ns 121 видiл Nя 9,'t

урочище Гутянська дача
Площа '1,0 га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _10Сз_ BiK _1'l5_ poKiB, бонiтет _1_, середнiй дiаметр _46_ сантиметрiв,Uклад _1UUз_ BlK _11э_ poкlB, ooHlTeT _1_, середнlи дlаметр _4б_ сантиметрlв,
сepeдНявИcoтa-30-мeтpiв,пoBHoTа-0,66-,типлicy-c2лдc-'peлЬеф-,
експозицlя

Лiсопатологiчна характеристи ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вlдмиоання та всиха , захаращенiсть, об'i'дання шкiдниками хво'[/листя, наявнiсть
гусенi. масовий лiт метеликiв, опадання хвоl'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки. не .XapaкTepHr для нормального стану
ДеРев) tЛNlr.lДlЬD- ,U tDn_Lr-l(l

Ступiнь пошкодження, ураження поодиноке, слабке, сsрýдш9* сильне.
(необхlдне пiдкресл ити)

Вид розподrлу пошкоджених дерев поодинокий, груповий, куртинний.
(необхtдне пiдкресл ити)

Обсяг ушко4щеноi' деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) З16 куа. MeTptB, у тому числi
сухостtйноi ЭЬ куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив

_майстер лiсу_ а
(посада)

&Ь tдрпдд- zo d.O року

_помiчник лiсничого_
(лiсничий (помiчник

лiсничого))
(пiдпис)

Lb trрrtЦД 20J-0 р9цу

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства _або представника державного
спецiалlзованого лiсозахисного пiдприOмства щодо необхiдностi здiйснення лrсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного

(пiдпис)

Косенко Р,М.

(iнiцiали та прiзвище)

_Ширiня Я.В._
(iнiцiали та прiзвище)

стану лlсовоl дlлянки

Провiдний iнженер-
лiсопатолог вiддiлу л icoBoT

фiтопатологiТ ,ЩСЛП
"Харкiвл iсозахист"

(посада)
q )-Loъý \rý- 2о

Рiдкокаша А..Щ.

J-o року

(iнiцiали та прiзвище)

r/r



!одаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украiни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, областi)

(найменування власника лtсtв, постiйного лiсокористувача)

урочище Гутянська дача
Площа 1,0 га

_ сантиметрiв,
рельоф_,

_Косенко Р.М._
(iнiцiали та прiзвище)

_Ширiня Я.В._
(iнiцiали та прiзвице)

стану лtсовоl дiлянки

(пiдпис)

ср/.

ДП>Гутянське ЛГ>

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 138 видiл Ne 2,1

Та ксацi йна характеристика насадження

Склад _1OСз_, BiK _1 1 6_ poKiB, бонiтет _1A_. середнiй дiаметр _50
середня висота _32_ MeTpiB, повнота _0,66_. тип лiсу _С2ЛДС

Л iсопатологiчна характеристика насадження
ВИД поШкодження насадження (лiсова пожежа. буревrй. снiголам, обледенiння,
вiдмирання та_всихання дерев, захаращенiсть, об'i'дання шкiдниками хвоl'/листя, наявнiсть
ГУСеНl, МасоВий лiт метеликiв, опадання хво'l'/листя. вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не , xapaKTepHi для нормального стану
лерев) t-ОРьrдДь -лa"t l Ьtt-О"

ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середне, сильне
(необхiдне п iдкресл ити )

вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, грчповий, куртинний
(необхiдне пrдкреслити)

Обсяг ушко4жноi'_деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 38Ь куб MeTpiB, у тому числi
сухQстiйноТ сс куб, MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив

_майстер лiсу_
(посада)

(лiсничий (помiчник
лiсничого))

&8 trрпя,S. 2О JJ року
висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або предсiавника державного
спецtалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного

(пiдпис)

Провiдний iнженер-
лiсопатолог вiддiлу лiсовоТ

фiтопатологiТ ДСЛП
"Харкiвл iсозахист"

(посада)

Рiдкокаща A.fl

q

(пiдпис)

0-Lob\ iLý. zO 8-о року

(iнiцiали та прiзвище)



Додаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украlни

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП>Гутянське ЛГ>

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 123

Склад _1OСз_
середня висота
експозицlя

Лiсопатологiч на характеристи ка насадження

Вид пощкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та9сцхання дерев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвот/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво'l'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не . xapaKTepHi для нормального стану
дерев) ts}jллДо- чРео-

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середне, сильне
(необхiдне пiдкресл ити)

Вид розподiлу поцкоджених дерев: поодинокий, груповий куртинний
(необхiдне пiдкреслити)

Обсяг ушкодженоi' деревини на '1 гектарi (oKoMipHo) 'l{S куб MeTplB, у тому числi
сухостiйноl СЧ куб, MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насадж9нцвиявив:G_майстер лiсу_

&8 uФruл,ь 2о ДD року

_помiчник лiсничого_ 9,ЦД
(лiсничий (помiчник

лiсничого))
(пiдпис)

_Ширiня Я.В._
(iнiцiали та прiзвище)

Д,8 сцпл-l 20JO року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного

а/е/е, /,Zr

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

видiл Ne 7,2
урочище Гутянська дача
Площа 't,0 га

Та ксацiйна характеристика насадження

BtK _126_ poKiB, бонiтет _2_, середнiй дiаметр _40_ сантиметрtв,
_29_ MeTpiB, повнота _0,55_ тип лiсу _С2ЛДС_, рельоф_,

(посада) (пiдпис)
_Косенко Р,М._
(iнiцiали та прiзвище)

стану лlсовоl дlлянки

Провiдний iнженер-
лiсопатолог вiддiлу л iсовоi

фiтопатологiI ДСЛП
"Харкiвл iсозахист"

(посада)

Рiдкокаша А.,Q.

(пiдпис)
q дtлý*s" 20ДD року

(iнiцiали та прtзвище)



Додаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украrни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарноrо стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП>Гутянське ЛГ)_
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 122 видiл Ne 2

урочище Гутянська дача
площа 0,8 га

Таксацiйна характеристика насадження

СкЛад _10Сз_, BiK _125_ poKiB. бонiтет _1_, середнiй дiаметр _50_ сантиметрiв,
середня .висота _30_ MeTpiB, повнота _0,6't_, тип лiсу _С2ЛДС_, рельофекспозицiя , rрунт_, пtдрiст пiдлiсок

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вlдмирання та всихання деDев. захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоj'/листя, наявнiсть
гУсенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншiознаки, нел . харакгернi для нормального стану
дерев) Чдц-еДо" чЪпД-

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середно. сильне
(необхiдне пiдкресл ити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев поодинокий, грчповий, куртинний
(необхiдне пiдкреслити)

обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) Q{3 куб, MeTpiB у тому числi
сухостtйноl СV куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

_майстер лiсу_
(посада)

_Косенко Р.М._
(iнiцiали та прiзвище)

_Щирiня Я.В._
(iнiцiали та прiзвище)

&8 tд+пл-ýt 2О J-o року_"ffi;;;;" .fu"4
(лiсничий (помiчник

лiсничого))

&8 tr+мrлq- 29J.D року
висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або предсiавника державного
СПецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iншиХ заходiВ з полiпшення санiтарного станУ лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоl' дiлянки :

аrэеfуr zzрУеУеrrт,f с //

(пiдпис)

(пiдпис)

Провiдний iнженер-
л iсопатолог вiддiлу лiсовоl'

фiтопатологiТ ДСЛП
"Харкiвл iсозахист"

(посада)

Рiдкокаша А..Щ

Q МОЬr"пrr,q, 20ý-О року

(iнiцiали та прiзвище)



flодаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украi'ни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

урочище Гутянська дача
площа ,1,0 га

Склад _10Сз_
середня висота
експозицiя

ДП>Гутянське ЛГ>
(найменування власника лiсiв. постiйного лiсокористувача)

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 111 видlл Ns '1,6

Таксацiйна характеристика насадження

, BiK _98_ рокlв, бонiтет _1_, середнiй дiаметр _38_ сантиметрiв,
_29_ MeTpiB. повнота _0,76_, тип лiсу _С2ЛДС_, рельеф_,

, грунт_, пiдрiст пiдлiсок _КЛТ,БЗЧ_
Лiсопатологiчна хараtсеристи ка насаджен ня

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев. захаращенiсть. об'тдання шкiдниками хвоj'/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв. опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, xapaKTepHl для нормального стану
дерев)

Ступiнь пошкодження ураження """lнзёih"".rъ1_?::;rrrрш, сильне,

ВИД РОЗПОДiЛУ ПОШкОджених дерев ,""Ёз;зf'i[ r'ffiffi. куртинний

Обсяг ушкодженоi' деревини на 1 гекrарi (oKoMipHo) 2!Х *уа MeTpiB, у тому числl
сухостtйно' b:l- куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових наса,

(пiдпис)

_майстер лiсу_
(посада)

4+ еrоnr\,я- 2о дD

_помiчник лiсничого_
(лiсничий (помiчник

лlсничого))

_Косенко Р.М._
(iнiцiали та прiзвище)

_Ширiня Я.В._
(iнiцiали та прiзвище)(пiдпис)

,tЧ Uрrtrr_д 2OJO року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лlсiв за результатами огляду санiтарного

Провiдний iнженер-
лiсопатолог вiддiлу лiсовоТ

фiтопатологiТ ,ЩСЛП
"Харкiвлiсозахист"

(посада)
q

_Рiдкокаща A.fl.

(пiдпис)

}'(.rэtЛr_b9" 29 d.-O року

(tнiцrали та прiзвище)



Додаток 2
до Санiтарних правил в лiсах Украi'ни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарноrо стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП>Гутянське ЛГ>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 28 видiл Ns 22

Таксацtйна характеристика насадження

Склад _9Дз1 Клr_. BlK _'101_ poKiB, бонiтет _2_, середнiй дiаметр _36_
сантиметрiв. середня висота _25_ MeTpiB, повнота _0,61_, тип лiсу Д2КЛД
рельеф_. експозицiя _. грунт_. пiдрiст пiдлiсок

Лtсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння
вiдмирання та всихання дерев. захаращенiсть, об'tдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть
гусенi. масовий лiт метеликlв, опадання хво'l'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки. не xapaкTepнi для нормального стану
дерев) oftLrrюtL

уроч,ище Малижине
Площа 1,0 га

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, аýр9дЕ9 сильне
(необхiдне пiдкреслити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев поодинокий, грчповий, куртинний.
(необхiдне пiдкресл ити)

Обсяг ушкодженоi_деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) ZЧZKya. MeTpiB, у тому числl
сухостiйноl bD куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану

_майстер лiсу_
(посада)

,l-t trРп+r.Я" 2О )О року

_помiчник лiсничоrо ful^

_Потрух М.М._
(iнiцiали та прiзвище)

_Ширiня Я.В._
(iнiцiали та прiзвище)(пiдпис)

.l .t Фдп^rлЯ_ 2OJD року
Висновок iнженера вiддiлу (секгору) охорони i захисту лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лtсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоl дiлянки

/? o7J) t {qo, zпо /а/еzsJ tr,aC

(лiсничий (помiчник
лiсничого))

лlсових нас,

(пiдпис)

Провiдний iнженер-
лiсопатолоr вiддiлу лiсовоТ

фiтопатологiТ ,ЩСЛП
"Харкiвлiсозахист"

(посада)

0rLr>Ьг,\лr.1.9. 29J.-O року

Рiдкокаtча А..Щ.

(iнiцiали та прiзвище)



Додаток 2
до Санlтарних правил в лiсах Укра'rни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область--(ДвтоFюмнЬ Республiка Крим

ii:ffiН:fiJilм
Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 112 видiл Ns 1,2

урочище Гутянська дача
площа -{,О га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _9flзl Сз_ BiK _107_ poKiB, бонiтет _2_, середнiй дiаметр _40_
сантиметрiв. середня висота _26_ MeTpiB повнота _0,71 _, тип лiсу _С2ЛДС_,
рельеф_, експозицiя IpyHT пiдрiст пiдлiсок

клт
Л iсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лlсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенtння,
вlдмирання та . всихання.. д9рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоj'/листя,
наявнiсть гусенl. масовиЙ лiт метеликiв, опадання хво'l'/листя, вiдлущення кори на
стовбурах та iншi ознаки, не xapakTepHi для нормального стану
дерев) Сftе_rц_поrt-

Ступiнь пошкодження, ураження

Вид розподiлу пошкоджених дерев

поодиноке, слабке, _середне, сильне.
(необхiдне пiдкреслити)

поодинокий, гвудовид куртинний.
(необхiдне пrдкреслити)

Обсяг ушкодженоi деревини на'1 гектарi (oKoMipHo) 2J!куб MeTpiB, у тому числi
сухостtйноl 5ý куб. MeTpiB

,,lt Cr+nrД- 2о"l_О року гl
_помiчник лiсничого_ ,U 0 l'l 0

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив

_майстер лiсу_ (r
(посада) (пiдпис)

(лiсничиЙ (помiчник
лiсничого))

(пiдпис)

l+ tД+плý 2О J.0 року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприомства щодо
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами

_Косенко Р.М._
(iнiцiали та прiзвище)

_Ширiня Я.В._
(iнiцiали та прiзвище)

захисту лlсу державного
представника державного
необхiдностi здiйснення

огляду caHlтapH с_тану лlсовоl дlлянки

Провiдний iнженер-
лiсопатолог вiддiлу лiсовоi'

фiтопатологiТ ,ЩСЛП
"Харкiвлiсозахист"

(посада)

_Рiдкокаша А..Щ

9
(пiдпис)

&rОЬrrъцД" 2OJO року

(iнiцiали та прiзвище)



Додаток 2
до Санiтарних правил в лtсах Украiни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

_XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП>Гутянське ЛГ>

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 101

Л iсопатологiчна харакгеристи ка насаджен ня

ВИд пощкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
Вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хво'[/листя, наявнiсть
гУСенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншiознаки, не xapakтepнi для нормального стану
дерев) ОплльОtu

(найменування власника лiсiв. постiйного лiсокористувача)

видiл Nэ 2
урочище Гутянська дача
Площа 0,3 га

Таксацiйна характеристика насадження

128: poKiB. бонiтет _2_, середнiй дiаметр _44__28_ MeTpiB. повнота _0,61_, тип лiсу _С2ЛТС-
пiдрiст пtдлiсок

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середне, сильне
( необхiдне п iдкресл ити)--

ВИД розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий. груповий куртинний (необхiдне
пlдкреслити)

Обсяг ушко4женоТ_деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) С!_ЦQ *уб MeTpiB, у тому числi
сухостiйноI Ь9 куб. MeTpiB

{ R t о гуrл.9- 20 J.9 року

_помiчниклiсничого Qо о

стану лiсових насаджень виявив:

(пiдпис)

(пiдпис)

t 8 щРпrrД 2OJ0 року

стану лi дlлянки

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державноголiсогосподарського (лiсомисливського) пiдirриемства або предсiавника державного
спецiалtзованого лiсозахисного пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи tнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лlсiв за результатами огляду санiтарноrо

Ознаки погiршення

_майстер лiсу_
(посада)

(лiсничий (помiчник
лiсничого))

_Косенко Р.М._
(iнiцiали та прiзвище)

_Ширiня Я.В._
(iнiцiали та прiзвище)

/,2/

Провiдний iнженер-
лiсопатолог вiддiлу л icoBoT

фiтопатологiТ ffСЛП
"Харкiвл iсозахист"

(посада)

Рiдкокаша А.,Щ.

(пiдпис)

а в.длЬrпдд. 20Д.0 року

(iнiцiали та прiзвище)



до санiтарних правил , "..*"f,il;,l;
повlдомлЕння

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

__:______ЛП > Гутя нс ь ке Л Г>
(найменування власника лiсiв,

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns't13 видiл Ns ,1,2

Таксацiйна характеристика насадження
Склад _1O,Щз+сз+лпд_, BiK _1_07- poKiB, бонiтет _2__, середнiЙ дiаметр _36_сантиметрiв, середня висота _ZO_-MeTpiB, повнота --йь--iЙп пiБу ёzЛ-дЪ_релЬ_еф-, експозицiя 

--, 
грунт

клi_-, 
9t\vllvоуlч|л _rJ_. пlдрlст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Р,i|...lч'[оjценнЯ насадженНя (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,вlдМИраННя та всИхаНня дерев, заХаращенiсть, об'Iдання'йкiдникайй iЫоilпrст", 
"jruricioгусенi, масовий лiт метеликiв, опадання'хвоj/лисrrlьiдпущення кори на стовбурах та iншiознаки, н1 xapaкTepHi длЯ нормального станудерев) Опg\дэОf,

Ступlнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, 9ереднQ, сильне.
(необхiдне пiдкреслити)

BидpoзnoдiлynoшкoдЖeнИXДepев:пooдИНoкИЙffiкypтинниЙ.(нeoбхiдне

обсяГ ушкодженОi_деревини на 1 гектарl (oKoMipHo) З_Щ *уб MeTplB. у тому числlСУХОСтiйноi 0l{ куб MeTpiB

ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив,

_майстер лiсу_
(посада)

Д.Ь сцуrrд9" 20J.D року

_помiчник лiсничого_
(лiсничий (помiчник

лiсничого))

J"6 Ца,\л,ý 2о =!L року

(пiдпис)

постl й ного л iсокори стувача )

урочище Гутянська дача
площа ,i,O га

_Косенко Р.М._
(iнiцiали та прiзвище)

_Ширiня Я.В._
(iнiцiали та прiзвище)

висновок iнженера вiддiлу (секгору) охорони _i захисту лiсу державного
llт:9т_оlr!ського (лiёомислйвсi*ой) пiiiiЬ"ЙсiвБ _аОо представника державногоСПеЦlаЛlЗОВаНОГО ЛiСОЗ.аХИСнОго пiдприемства щодо необхiдносrТ;iiЙ;й;ня лiсозахиснихчи iнших заходlв з полiпшення санiтiрного стану HiciB за результатами огляду санlтарногостану лiсовоi дiлянки:

(пiдпис)

. Провiдний iнженер-
лiсопатолог вiддiлу лiсовоТ

фiтопатологiТ .ЩСЛП
"Харкiвлiсозахист''

(посада)

Рiдкокаша A.fl.

_9__ ЬtДЬ ьлД- 2о&.О року

(tнiцiали та прiзвище)



!одаток 2
до Санtтарних правил в лiсах Украiни

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП>Гутянське ЛГ>

Лiсництво _Гутянське
квартал Ns 129 видiл Ns 9,3

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _'tOýз+Лпд , BiK _9't_ poKiB, бонiтет _2_, середнiй
сантиметрiв, середня висота _25_ MeTpiB, повнота _0,71_, тип

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вlдмирання та всихання дерев. захаращенiсть, об'тдання шкiдниками хво'[/листя, наявнiсть
гУсенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не харакгернi для нормального стану
дерев) ОrLа.rrЮý_

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

урочище Гутянська дача
площа 1,0 га

дiаметр _38_
лiсу _С2ЛДС_,

пiдлiсок

Ступiнь пошкодження. ураження, поодиноке, слабке, 99р9д!е,. сильне
(необхtдне пiдкресл ити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев поодинокий, .груповий, куртинний
(необхiдне пiдкресл ити)

Обс.яг ушко4женоi'_деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) 2ý *уа MeTpiB, у тому числi
сухостiйноi 51 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив

_майстер лiсу_ € _Косенко Р.М._
(iнiцiали та прiзвище)

_Ширiня Я.В._
(iнiцiали та прiзвище)

(посада) (пiдпис)

&8 uцrrл"я- 20 JD
_помiчник лiсничого_

(лlсничии (помlчник
лiсничого))

(пiдпис)

J-8 ttДrrльд-Я" 2О J.O року
ВиСнОвок iнженера вiддiлу (сектору) охорони t захисту лiсу державноголlсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або предсiавника державного

СПецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностr здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходtв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лlсовоlдlлянки

паrzеЙlz.оа/Й/?/a' r//й

Провiдний iнженер-
л iсопатолог вiддiлу лiсовоТ

фiтопатологiТ flСЛП
"Харкiвл iсозахист"

(посада)

о-rдЬmrrS. 2О

Рiдкокаша А..Щ.

е0
(пiдпис)

q
року

(iнiцiали та прiзвище)



JIlсництво

Додаток 2

до Сагriтарн!Iх прави"rI

повIдомлF]Itня
про появу озIIак погiршеllIlя catli,l,:rpltoгo сl,аIIу лiсtlвltх IIасilд}кеIlь

XapKiBcbKa областL
(Двтоttомна [)еспl,блiка Кримr. об.пасть)

ЩП"ГутяtIськсllЛГ
(нал"rмеrtуваrIня влас н tl ка л ic i в, rrocтi ir Hoгo л icQ корirстl,вача)

Володимlлрiвське___, квартал НЗ, видiл 3,,-? , площа |, Q га

,nnuo 1а
'I'аксацi й rra харак геl)ll сти lia lIасаджсн I lя

, BiK 5р., боtliтет 2 , ссрелlriй дiалtетр .3 б см, ссредня
висотаd4 м| повпотаQdL

тип лiсу_ .ZZСс еКСПОЗИЦ1

грунт , пiд.lriсок

Лiсопатологiчна характеристика

Вид пошкодження насаджепня (лiсова пожежа, буревiй, сttiголам, обледенitlня, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'iiання шкiдI{иками хвоi/листя, наявнiсть гусениць, масовий
лiт метеликiв, опаданriя хвоТ/лис,гя, вiдлущеIIня кори на стовбурах та iншi ознаки, HexapaкTepHi

для нормального стану лерев)_Вiдмирання та всихання дррев*
fWzеааа gТ2'иzсс lr

Ступiнь. пошкоджеIIня, урa>I(ення: поодиtlоке, с.lабке._9ý_щддý._сl1.1ьIIе (гIеобхiдitе пiлкреслити)

Вид розполiлу поrпколх(енI{х дерев: IIоодиIlокiлt"r. гр\,повttй, KvpTltltttltli (нсобхiлriе пiлкрсслити)

Обсяi, уIuкодженоТ :tеревини (oKoMipHo), м3/га 433,}, To\t), чtrс.ri сухос,гiйrrоi /9
Ознаки погiршення стану .lliсових IIасаджень вияIJив:

б"Zl,, Zlаzrrфfu
l, (посала)

,r./|, й? о _2OtOpoKy
(iнiчiали, прiзвище)

__Лiснлtчлrй
(лiсничий (попtiчttик лiсrrичого)) (iнiчiали, прiзвище)

* Щ', rl"aZn-rzr 2МOроку

[} llctloBtlit
iнженера вiлriлу (сектору) охорони i захист1, :tic1, jlep/(atsHo1,o лiсогосполарськоI,о
(лiсоплис.rltвського) пi.лприсмства або представIIикii державilого спецiа.lIiзоваllого лiсозахис]ного
пiдприсмства що.]о пеобхiдностi лровеленltя лiсозахllсних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

результата\lи ZYY""'"Ue 
стану

|2/

_20/2чИ,,*

,?2а

jIlco1]o1 дi_rtяttlси:

'i/сzz"

(пiлirис
&С_Zrщ"

( irriltirurИ прiзвlrtuе )

,4_а_


