
Додаток 2

ло Санiтарних правил

повIдомлЕнIlrl
про появу озIIак погiршеtlIlя санi,I,:tрItOг0 стаIIy лiсовrtх IIасаджень

XapKiBcbKa область
' (Двтоlrомна Респl,б"пiка Крилr. об"ласть)

ЩП" ГутяtIськеllЛГ
(Hal"tMctryBa гI ня влас н и ка л ic i в, ttсtcTi l:t но го л ico кор rrсr,увача)

Володимирiвське__, квартЕLц Н3, видiл 3;З _, шлоща |, Q .га

J'аксацiйrrа характерt{стика IlасадженlIя

склад /р ,, BiK бр,, боltiтет / _, серслrriй дiаметр .3 6 _см, серелня

висотаd4 м| повt,отаQ_il,

.ltiсництво

тип JI1сV

lpyljT L
d) > - оельсф
ZБ4::', пiдрi

7zzza{ експозиr(i
, IIIдJIIсок ld__

Лiсопатологiчна характеристи ка

Вид попrкодження насаджеIlня (лiсова пожежа, буревiй, сtliголам, обледенittня, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання цrкiдI{иками хвоТ/листя, наявнiсть гусениць) масовий
лiт метеликiв, опадання хвоi7лис,гя, вiдлущеIIня кори на стовбурах ,га iншi ознаки, HexapaKTepHi

для норма,,Iьного стану лерев)_Вiдмирання та всиха}{ня дррев*
QZалtаак lZL'tztcr'/l

Ступiнь. пошкодження, урая(ення: поодиноке, слабке. q9ц)дне, сильне (необхiлне пiдкреслити)

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

Обсяг упкодженоi:tеревини (oKoMipHo), м]/га *Щ4_,у тому ,rислi сухос,гiйноI

Ознаки погiршення стану ;tiсових IIасаджень вияl]ив:

, l (посала)

,,/4 ,, Z,? о *zOtOpoKy

Лiсничий

Z9

1rZt, Z/а,zrrфfu
(iнiuiали, прiзвище)

Д У, Щ/dkа/ю
(лiсничий (помiчrrик лiсrrичого)) (irriuiа.lrи, прiзвище)

висновсlк
iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державноI,о лiсогосполарськоI,о
(лiсомисливського) пiдприемства або представI{ика державIIого спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi проЬелення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

jIlcol]ol лi.,tяttlси:ZTY"-"Uc cTa[Iyрезультатами

,zZa|2Z /

_20/2
(пiлilrrс



Додаток 2

ло Санiтарних правил

повI/lомлЕI{llя
пр0 IIorlBy озIIак погiршеllllя caIli,l,apIIoгo cTaIly лiсових IIасадitiень

XapKiBcbKa обJIаст,ь
(ABTotroMHa Республiка Крим. область)

fП"ГутrIlIсl,к0llЛГ
(наl"tмеttувагtня t]лас ll п ка л ic i в. пос-r, i й tl о го .rt icQ кор rrcTy вач а)

.ltiсництвo_--BoлoДllмиpiвське-'кBapтaJIЩ,виДiл3.{,ПлoЩa1oгa

]'аксацiйна характеристика насадженrш

склад /СИ, BiK Дýр., боttiтет ,/ ,

tsисота Ю ,, гfi#нота Ш
серслнiй дiаметр У6_см, середня

тип лiсу ,, рельеф _' , пiлрiс
iб а е с lr'-.ie кс п о з и цi

tpytlT (Z" . ttiд.lriсок

Лiсоtrатологiчна характерисl,ика

Вид пошкодження насаджеIJня (лiсова II0жежа, буревiй, сrtiголам, обледенittня, вiдмирання та

всихання дерев, захаращенiстl,, об'iДання tttKiДIlI{KaMи хвоi7листя, наявнiсть гусениць, масовий

лiт ме.гелИкiЪ, оrrадання хвоI/Листя, вiдлУщення кори на стовбурах та iHuli о3наки, HexapaKTepHi

СтупiнЬ пошкоджеIIIIя, ура)I(еIIня: поодИноке, слабке}ýýр9дцС, сильIlе (необхiлrlе пiлкресли,ги)

Вил розполi:lу пошlколх(еrIIlх дереI]: IIоодиIlокttй. груповlrГл. куртиttttий (необхiлне lliлкрсслити)

Обсяг, уIцко/{женоТ :tеревиltи (oKoltipr ro), пl:'/га 1oi\ly 1lислi сухосriйr ю't !2_ _

Ознаки погiршення cTalry лiсових насадх(ень

пlrс)

jlUIяIrKI]:

с2

_ Лiсrrлl,tиii
(лiсничий (помiчrtик лiсrrичого))

uA7_, 2Oll7poKy

Висновок
iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державно;о лiсогосполарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представrIика державного спецiалiзованого лiсозахисного

пiлприемСтва щодо необхiдностi проведення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

санiтарного,2а!

(irriшiа.llи, прiзвище)

aогляду

fl
<< р9_, аdrr,оаr _2Щ_року

JIlcoBo1

iзвr.ttцс)(посала)

|доtrща-

резу
h



Додаток 2

ло Санiтарних правил

IIОВIДОМJIЕННЯ
про появу озIIак llогiршеlulя calliTaplloI,o cTarly .lliсових IIасад}кень

XapKiBcbKa обJIасl,ь
(Автономна Республiка Крим. область)

ЩП"ГутянськеllЛГ
(найменуваrIня BJIacIJtlKa .r ic i в. постi Гt ного л iсо.користувача)

лlсництво

склад /оrа, , uinИ-{p,,
u".o*@ffi-r-u oruQý6'

aZ

IVIайстер лiсу
. (посала)

K/J >, a/v-<j 2ОИроку
пис)

_Лiсrrичий

;у;у""' 'ryс-сТаIIУ

(лiсничий (помiчник лiсничого)) (iнiuiапи, прiзвиrче)

uH, С"2Z/Ц _2о//року

Висновок
iнженера вiдцi.llу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприсмства або представrIика державIlого спецiалiзоtsаного лiсозахисного
пiлприемства щодо необхiдностi проведення лiсозахисних чи санiтарно-озлоровчих заходiв за

дi.ltянки:

ToN{y числi сухостiйноТ

И И Иlrоrrrr-

Володимлlрiвське____. кварт rrr/И,видiл / Э _,Iulollla _LQ_ro

Таксацiйrrа характеристика насаджеtIня

бонiтет / , серелнiй дiаметр Э8 см, середня

тип лiсу с,
rpyHT f/t

Лiсопатологiчна характеристика

Вид пошкодженIlя насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, облеленiнttя, вiдмиранI]я та
всихання дерев, захараIценiсть. об'iдання шкiJнlIке\llt хвоi/листя, наявtliсть гусениIdь, масовий
лiт метеликiв, опадання хвоI/листя. вiдлуш{енI{я Kop}l на с,говбурах та itlшi озItаки, нехарак,гернi

дJuI нормального стану лерев)_Вi 
^*"у)у:ёух"" уЕ

Ступiнь.пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, qередне, силь}Iе (необхiлне пiдкреслити)

Вид розполiлу пошкоджених дерев: поодинокий,. грчповиЕ. куртинний (необхiлне пiдкреслити)

Обсяг ушкодженоi леревини (oKoMipHo), м3/га

Ознаки погiршення стаIIу nraour* насаджень I

(iнiuiали, прiзвище)

резулhтатаJии , л ol,
поm lwь ус

лlсовоl

20fu2 року

прiзвrлrrtе)

' 
/tttt Z/llrie кс lt о з lt ц i



лtl.,tа,гок ]

ло CaHiTapнltx I1paвlt, I

поt}IдомлЕнtul
llогiршенrtя calliTapHoгo стану лiсових насад,кеtlь

XapKiBcbKa область
(АвтонЙна Ресгryблiка Крим, область)

JIiсництво

про появу ознак

повнота

Юс

,ЩП"ГутянськеllЛГ
(найлrtенуван*;;;";;" лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Володимирiвське_, KBapTa:t/3-|, виДiЛ J+
'Гакс ацi tl r r а xapaкTep},l сти ка н аса,цжс tI I tя

, BiK /3t р., бонiтет / , сере,rьriй лiаrмстр

-0*6/
, рельеф

, площа 4о . га

?6 см, ссрс;U lя

експозицi

Лiсопатологiчна характеристика

вид пошкодженЕя насадження (лiсова ":i:}1,,:J:л:",ji;li#J#,"*:НijlffЖ:lНj};;вид пошкодженЕя НаСаДЖеННЯ (ЛlСОВа llu'Kg,l\.' vJУv,rД 
)ть гусениць, tиасовий

всихання дерев, .*;;;;;;i;,u, ЬО'iоuпня шкiдникам:,::::J#;;i irffii ознаки, HexapaKTeptti

ilffiНi*li:?r'frТ#f,j:',fi*",^iй;ц"н}* кори на стовбурах та iншi ознаки, Hexapa*Tep'l

а-
нормального стаЕу юреъ) 4

, пiдлiсок

/.а-

ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке. с-.tабке, сеРе-lН' - СИ-lЬIjС (ttr'iiбХi.'lttе tti:tKPcc-ttt ttt i

вил розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, щдgдg", кl,ртинний (необхi,,tttе ttiлKpec,tlt t tt )

,, t -/г1

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень *:"2 // ,Б -rr
-Тrriцiми. 

прiзвише)

<< /\ >, r7,СОП-ОЦ 20/Ороку

iнженера вiддiлу.
(лiсомисливського)
пiдприемства щодо

резуль

висttовсlк

(сектору) охорони i захисту лiсу о.р"a:i:l"л, ni..:]o:,ll::.1.Y::::' "

пiдприемстваабопреДсТаВникаДержаВноГоспецiалiзованоГолlсозах1,1с!{()l()
необхiдностi провйення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих захo,llв, за

;;;уfu)d:;у;У ut-' '*:::] 
---:-"n"**u

(пi.лпис)

Gнiцiшrи, прiзвишtе)

прiзвише)
wffi"

,,!9, 20щ року

а-



Дtlла,гок ]
до C'airiтapIt}lx IlpaBltjl

IIОВIДОN{ЛЕНIUI
про появу ознак погiршенltя саtliтарного стану лiсовrtх llасад,*(еlIь

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ЩП"ГутянськеllЛГ
(найменуван"я власt,и*а лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

обледенittttя, вiдмирання та

наявнiсть гусеtlиt{ь. MacoBtlii

та iHlrli озIlаки. rtexapaK tcptti

лiсництвo-BoлoдимrIpiвсЬке-'nuup",no//3,вl'tДi-,t-5-,II'IIOIIlao,L-,"

Таксацiйна характеристика насадження

скJIад
висотаJ) м, нота о,8
тип лlсу експозицl

rрунт

Лiсопато,qогiчна характеристика

вид пошкодх(ення насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам,

всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шlкiднItками хвоТ/листя,

лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вiл.ltуЩення кори на стовбурах

BtKбL Р., боtti.гсг h , середitil-ллiаrtе,гр d2 c\l, сереjlllя

для нормального стану дерев)

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середне, 9ильне (необхiлне lliдкреслиr,и)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий,дщоu"й, куртинний (необхiлrlе пiдкресrrи,гIr)

!

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень

(посала) пiлпис)

лiсlrичий
(лiсниЧий (irошriчник .тriсrrичого))

ts,Z zlИ-щ
(i н i цiir,,rи. tl рiз tltt ttte )

Zф2 року

Висновок
(сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогос,подарського

пiлприсмс.гва або представIIика лержаВного сtIецlаJIlзоRittiоI-о ]llcoзitx1,1c}]OI,()

неьбхiдностi провел9ння лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих захt1,1(iв за

санiтарного стан), .ricoBoi дi;tlttI Kit:

- t+/'ca224
'-а4 

'Р4lО 
Г/

<< 2,>>

iнженера вiшiлу
(лiсомисливського)
пiдприсмстI]а щодо

(lroja;a)
ц 2 6 >> Ч/alc а )Q LO року

_&**k{ юО
J (irliltiurlt. llpiзBltIttc)

, рельсф
, пiдрi

обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), м3/га Sэо ,у тому числi сухостiйно\ S.ccO_ _

€еu
9о_.'



JIlсництво

склад
висоl,а

тип JIlcy
rрунт /

Додаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОNIЛЕННЯ
про II0яву озlIак ltогiршсllttя саtti,гарIl0го cTarly ;ricoBltx IlаСаДЖеtlь

XapKiBcbKa областl,
(Автопомrrа Рсспублiка Кришr, область)

ЩП"ГутrIIIсьltcllJIГ
(найшtеttуванtlrl влАсItt,iка лiсiв. llосr,iГrttого ,,licoKoptrcTl,Ba,ta)

у2 см. сереl{ня

BoлoДимиpiвське-,к]]apTаЛшвидiл.lу,плoЩa4o.ra

Таксацiйна характеристика насадженIIя

, вlкЩ-р., бонiтет J , серелrriй лiаметр
Й,'- поuнота l,d/

(l- . пеJIы V'dzалZzrс4експозицi

Лiсопатологiчна xapaKTepI{cTLIKa

Вил пошкоджеIIня IIасаджеI{IIя (.пiсова поже7iа, бl,рсвiй. cttiI,o,цal.t. об.ле.Цсгtitit,lя. вiдмираI{пя та

всихання дерев, захараще}tiсть, об'iiаttня шlKi:Illlкa}II! хвоТ/ллtст,я, ttаявнiст,ь гусениIIь, масовий
лiт метеликiв, опадання хвоТ/лис,гя, вiдлуlцеItня кори на стовбурах ,га illшri озI]аки, HexapaK,r,epHi

для нормального отану лерев)_Вiлмирання та всихаIIня дерев_
{Иaaooc__kz<iaz_

Ступiнь tIоiлкод}кеriня, )/раrl(еIlня: поодIIIIоке, с.rабкечссрелttс. с1.1льIIе (необхiлrtе пiдкреслltти)

Вил розполiлу пошlколr{е}II{х дерев: IIоодиIIокиИ._tр:дrрддд-куртинttий (гrсобхiлне пi.ltкрсслиr,и)

Обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), м3/га d-9 {,у тому числi сухостiйноi _4О

Озrtаки погiршення стану лiсових IIасаджень

_.F;/ .razrleh-
(iнirliалrл, прiзвище)

(irriuiали, прiзвищс)

л (посала)
uy'A, а-аa-r'{J 2цlрроку

_Лiсничий
(лiсничий (помiчlтик лiсllичого))

iнженера вiлtiлу
(лiсомисливського)
пiлприемства щодо

висttовок
(сектору) охорони i захисту ,lricy державноI,о лiсогосподарськоI,о

пiлприсмства або IIредставIII{ка державIлого спецiапiзоваIIого лiсозахисного
необхiдностi проведення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

, triд.lticoK

вI{явив:

(пiлпис)

"|)2oo"o'7ZbcTaI{Y
a

огляду

'/, dZa-:zzozi-a-2"^аr-аzrr2аQ

(iш i r ri шriliпрiзвиrче)
*р9_, 20И року



IIовIдоNtлI,1[Itlrl
пропояВУоЗIIакIIогiршеIIIIясанi'гарlI0I.осТаI{улiсовлtхIIасаД}кенЬ

XapKiBcblca област,ь
(Автопомна Ресltl,блiка Крим. область)

ЩП"ГутяIIськеllЛГ
(найменуваttпя uласпика лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Володlлмирiвське_ _ .,noup,*И4_, видiл LY, площа Уо га

Таксацiйна характеристи ка насад)ке}tня

Додаток 2

ло Санiтарних правIt--I

УО_см, середня

лiсництво

скла,

тип лlсу
rрунт

rlовнотаЩ/

Л icotI а,го:tогiчна xapaк,I,epltcTLt ка

IJид пошкодпiеIlIIя IIасад}I(еI{ня (лiсова IIожежа, буревiri, cttit,o.qart. обlелеttiнttя, вiдмиран}Iя та

всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiднliкаj\llI квотi.rистя. наявttiсть гусениць, масовий

лiт метеликiв, опалання хвоi7листя, вiдлУщення кори на стовбl,рах та iншli озI{аки, HexapaKTeptti

Ступiнь пошкодження. урах(еI{ня: поодиI{оке, слабке.середttс. силыIс (rlеобхiлlrе пiдкрес,lIити)

Вид розпоДiлу пошкОджениХ дерев: поодиitокий, груповий. куртиIrний (rlеобхiлrrе гliдкреслlt,li)

обсяг ушкодженоi леревилrи (oKoMiptlo), M3/t,a J1!/-, у ToN{y ,tис,lti сухсlс,гiйно i Э l-

ознаки погiршення стану Jllсових Hacall)t(ettb

Z lr #аzr"оъ4а,zМайстер лiсу
(iнiuiа,rи, прiзвище)

2Wроку

о

*//, ZC/V41 2W!року

виснtlвок

iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу o,p*_1i::l"_ ",,*,_,,::у1':::","
|ni.o*".n"u.u*o.b1 пiлпр"iй.тва або представrIика дсржавного спецiалiзовапого лlсозахисного

пiлприемСтва щодО необхiдностi провЙення лiсозахисних чи саrtiтарно-оздоровчих заходiв за

, _|_ ___. лл,,i.-,rлшпгrи c'яIlv лiсовоi дi.ltяНКИ:

вияIJив:

?l,,
(пiлfис)

(iнiшiаrrи, прiзвище)

ч_И,
1пЬсала

20аИ року

(пiлlrис)
<,/ 2 4?: эд,о"
(iнiцiми. пffзвиiче)

,/иr-/

- aJ



Додаток 2

.uо CarriTapHиx правил

повIломлF]I{ня
про IIояву озIIак llогiршrеllня catli,t,aplloгo cl,illty "'licoBttx IIaca1-l}KcHl,

XapKiBcbкa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ЩП"ГутянськеllЛГ
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсgкористувача)

-ltiсництво BoлoДимиpiвське-,n,,up,,Jil,виДiлаL,плoЩay',o'гa

Таксацiйна характеристика насаджен lIя

вtк/О.fч,, бонiтет 2 , серелнiй дiаметр зб см, серелня

I]исота 26 м, повнотаа?/

_, tliдлi"о" @rg4f_
Лiсопатологiчна характеристика

Вил пошколження насадження (лiсова поже;,liil, бl,рсвiГr, сttiголаrt. обледснittгtя. вiлмира}I]{я та

всихання дерев, захаращеttiсть, об'iдання шtкiдFIIlка\IIj хвоТ/листя, ttаявtliсть гусениць, масовий
лiт метеликiв, опадання хвоi7лlлстя. вiд;tу,IцеIlня Koplt ila с-говбl,рах ,га illшli озItаки, HexapaKTepHi

для IIормаJIьного стану лерсв)_Вiдмирання та всLIхаННя Д9Рsв . - _

Ступiнь пошкодження, уражеrIня: поодиiIоке, с.,rабке.дрgjlý, cIl.rbIIe (необхiлrrе пiдкреслити)

Вид розполiлу поtllкодже}Iих дерев: tIоодиilокI{й, гDупоцrrй, кl,ртинittiй (rlеобхiлrrе пiлкрес,чи'ги)

Обсяг уIшкодженоi деревини (окошriрно), м3iга _ZЭ_? ,у Toilly числi сухостiiitIоТ !_ l
t

Озrtаки погiршення cTaI{y .,lliсових IiасаджеIIь в

(посала)
uJ5, %2a1/lpony
__ _ . Лiсничий /а

(лiсrrичий (помiчпик rriсrrичого)) (irriuiали, прiзвище)

uJi^, 2z zOtlpoKy

висtlовок
iнженера вiллiлу (сектору) охорони i захисту .llicy /lep}KaBI{oI,o лiсогосподарського
(лiсопtислlIвського) пiдпрлtсмства або представI{}lка державIlого спецiалiзоваtrого лiсозахисного
пiдприемства Iцодо ttеобхiдностi провеленtтя лiсозахисiiих .lи саItiтарно-оздоровчих заходiв за

||"Ж,:)лп ryi!Эл.*6"#)У;::_q€:' ___j:: - - 
":'*:-

тип;tiсу ., .О' _, ре.льсф
,ii", az*--iTa ', пiлji

20ц
(гriлrlи

Za 2аzrаща
(irriIriалИпрiзвище)

u-O!-, ?z



Додаток 2

ло CaHiTapHplx IIраtsllл

повrдоN4лIiн}UI
про появу озlIак ttогiршеllня caHi1,aptloгo стаIIу JricoBlrx llaca/l1(ellb

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, облас,гь)

Z(',

Л i ссl t I aTtl,,t..l г i,t t t а x;t lrlt lil t'p l l c,i 1,1 ка

I]ид пошкодження насаджеIlIlя (лiсоllа IIо)I(ежа, буревiй, сtlit,олапt" об.цедстtitttrя, вiдмирання та

всиханпя дерев, захараIце[tiсть, об'iДання шlкiдIlI,Iкаr"-II{ хвоТ/,rистя. ttаятltriсть гусениIIь, масовt,tй

лiт метелИкiв, опадаНня хвоi7лИс,гя, вiдлуlцеI{ня кори на с,говбурах ,га iHшli озIlаки, нехарактергti

NIайстер лiсу
1посала)

u J5 2е/й.rх-_7--
2ОИроку

_ Лiсничий Д Й //zАzozz-roa
(лiсничий (попtiчt,tик лiспичого)) (irriчiали, прiзвищс)

IJrtcHoBc,lK

iHx<etlepa вi.ltлiлу, (сектору) охороrIи i захисту .ltic1, лержавIiого лiсогосполарськоI,0

(лiсомисливського) lriдприсмства або IIрсдстаi]lI}lIiа jlepx(al]Ilo1,o сtlецiа-,tiзtlваIlого .ltiсозахисrIого

пiдприемства шIодо riеобхiдностi tIроведенttя ,,,liсtlзахtlсIlих ,tlt саttiтарно-оздоровчих заходitз за

"Ц?)'"" р,/€::: _ ]'::-__ ^"':j:-:_

ЩП"ГутяIlськеllЛГ
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

JIlсництво Boлoдимиpiвcьке-,кBapтaл5/',видiл/(,плoIЦa!,,-Q'u
'I'аксацiйrrа характеристика IIасадженItя

1Щ9 lзiK Щр,, боrtiтет /, , серелrriй дiаметр Jб см, ссрелня

повrтотао8.

ступiнь пошкоджеIIня, уражеuня: поодиttоке. слабкс,_9ýвýдlI_Е. сI].пьIIе (НеОбХiЛlrе ПiЛКРеСЛИТИ)

Вил розподiлу поutкоджених дерев: поодинокий,Jрудо,дgДлуртинttий (нсобхiдне пiлкрсслити)

обсяг уIпкоllженот.rtеревигrи (окоптiрно)л пl:]/га _3аа_ , }' l'О\lУ 'tИС.;li СУХtlС'ГiЙttО'i -Э0

Ознаки погiршепня стану лiсових I{асаджень в

ftar

-. 
/r.Y/Mtalczlz,

"/

2Qilо року

,ZQ,_4rщоrо+
( iHiltizurИ. прiзвиlше)

в:

л
- ala,,rd2/71o/4c2
* jar2-zlA_-r?zl>zuyz'l'

(пiлпrrс



Додаток 2

ло Санiтарних правил

IIовIдомль]нtUI
про появу озIIак llогiршеllня санiтарtlого cTa[Iy лiсових IIасаджеIIь

XapKiBcbKa область
(Двтономна Ресrr1 б.riка Kprrrt. область)

ЩП"Гу,тяtIськеllЛГ
(найменуваrlня BjIac ll ll ка .r ic i в. постi Гt tto го .,t i сокор tlс-гчвач а)

JIlсництво

склад
висота, м, по

тип лlсч

i,rrll.rc)

0" О, ,/аtцzэzr-
(iнiuiали, прiзвище)

р, у, /Zе&zrr.tо
(iнiчiали, прiзвище)

JIiснlrчrrй
(лiсничий (помiчник лiсничого))

ny'7,, rj" 2О/Рроку
/

iнженера вiддi.lrу
(лiсомисливського)
пiдприемства щодо
резуль}цад{и

До/и

Висновок
(сектору) охоронИ i захистУ лiсУ державноI,о лiсогосподарського

пiлприемства або представIIIrка державного спецiалiзованого лiсозахисного

необхiдностi проведення лiсозахис}Iих чи саitiтарно-оздоровчих заходiв за

огhяду
еh

санlтарного лiсовоi

Володимирiвське_, квартаJI /4ýu"лrп _-4!,площа у, о га

Таксацiйна характеристика насадження

ьiкfuЩ., боttiгст / , сr-,рсдlIiй лiаметр -Ь4 см, середня

а+ , рельеф 5[d<<< Z, *r:, екс п о зrt ц i

rpyHT OZu ' , пiлрiс

Лiсоttатологiчна характеристика

Вил пошколження насадження (лiсова llО)ftе/hа, бi,ревili, сttiго,lаlt, облслеttittttя, вiдlпlиранIlя та

всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання mKi.lHI{Ka\Il.t хвоТi.rlистя. наявtliсть гусениlIь, lvtасовий

лiт метелИкiв, опадання хвоi/Лрtстя. вiд.r}.щеннЯ Koplt на с,говбl,рах та irrmi озIlаки, нехарак,герrii

l,itя но рхtальн о г о ст ан>, дерев) _Вi дхt пр анн я т а вu tx^"ЁЁooZ-

Ступiнь поlпкодж(енIrя, ураr,кення: поо.]I.1ноке. с-rабке. cepejtItc. сl{льIIс (lrеобхiлrlе пiлкресllити)

Вил розполiлу пошкоджених дерев: поодиItокий, гр},lrовий, KypTlttlttиIi (rlеобхiлне rriдкреслити)

Обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), мЗ/га JP ч томч чис,lti слхос,гiйно'i 3О

Ознаки погiршенtlя стану лiсових насаджен

, пiдлiсок 2kа _

Майстер лiсу_
(посала)

u 09,

/4l(.j о/у,
дlJIянки:

(itliчiали.

,4са,mт



Додаток 2

ло СанiтарIlих правил

IIовIдомль]tIнrI
про IIояву озIIак rlоr,iршеtllrя caHiтaplIoгo cTatly лiсовлtх IIасаджеIIь

XapKiBcbKa область
(Автономна Респуб.riка Kprtrt, область)

fП"ГутяIIськеllЛГ
(найменуваtl}lя BJlac HtIKa,l ic i в. постi Гr ного,r icq кор llстувача)

JItсництво Володимирiвське , квартал /6,видiл V. l ,площа /,О га

Таксацiй rla xapaкTep}IcTItKa HacaJ,/\etI ня

склабЫ,h&Ь niK!ýp.. богti,гет / ,, ccpc--tHil-t дiаrtстр

висо,rа,16 i'. llовlютаЙ,У
,аL2_ , ре;tьеф ЙZZпrоЙ rкспозицiтиII лlсч

36 см, середня

РЙ. l-c.1,1rрунтРz,

Лiсопа,го-,tогiчна xapaкTepltcTlt ка

I-Jил пошкодження насадження (.,ricoBa Поже/ка. бlревiir, сttiго.lаrt, об;tелеttitlttя, вiдмираIIIIя та

всихання дерев, захараIценiсть. об'i:ання шкi:нlIка\Ill хвоТ,,;tистя. наявttiсть гусениlIь, масовий

лiт метеликiв, опzutання хвоi/;tлlстя. вi.r.l1-щення Kopll на стовбу,рах r,а irrшi озI]аки, нехарак,герtri

' , пiлрi

Ступiнь пошкодження, ураження: пооJLtноке. с-rабке. cepe-lttc cI].]bIle (rlеобхillrе пiлкресли,ги)

Вил розполiлу пошкоджених дерев: поодllнокItt-t., гр! повllй. кr,ртltttttий (trеобхiлtlе rriлкрес:tиr,и)

обсяr,ушкодхtеноi леревини (oKorrliprlo). rt],'га э бj v To}I}, чl,tс.lti сухос,гiйгtоi

_ (посада)
u U, /ИruzJ ' 20/,Рроку

(пiлпис) (iнiчiа,rи, прiзвище)

-*

_Лiсrrичий Д,i Ио,,/*rzо.
(лiсrrичий (помiчник лiсrlичого)) (iнiчiали, прiзвище)

u/3, йZZfLk" 2фjроку

Висновок
iHiKeHepa вiдлiлУ (сектору) охоронИ i захисту лiсу, державIrоI,о лiiсоI,осполарськоI,о

(лiсоrчrисливського) пiдгrриiмства або представIt}Iка ;lepiкal]llot-o сttсцiа,ri:зованого лiсозахисl{ого

'2?, ,щ:_

результа,гами

прiзвrлrше)

_2@_ponyu !!,,
(пiлlrис)

bQ* rъ/й!/U-{Н2 СF _



Додаток 2

ло СанiT,арних правил

tIовIдомлЕtltUI
про IIояву озIIак llогiршеttllя calliTapIIoI,o стаIIу лiсовrrх IIасаджеIIь

XapKiBcbKa обJIаст,ь
(Автономна Респl,б,п iKa Kprtrt, область)

лlсництво

, рельеф

ЩП"ГутяшськеllЛГ .

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

BoлoДимиpiвське-'кBapTaл/.-Ц,BиДiлy'.4,_,плoЩa/o'u

Таксацi ii ria характер l lc TltKa н ас a-l7lieI l н я

/Ио., боtli,гст J , ссрс:нiй дiаrrетр V2 см, середня

fiБпоru аа
., експозицi

, пiдрilст , пlдлlсок

Лiсоtlато;tогi чна xapaKTeplrcTltKa

IJид пошкодження насадження (лiсова IIоже),ка. бl,ревili. снiголаlrt. обледенittня, вiдмирання та

всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiднI.Iка\lи хвоТ/,rистя, наявнiсть гусениць, масовий

лiт метеликiв, опадання хвоi7листя. вi:-rуrчення кори на стовбурах та iншi ознаки, HexapaкTeprri

Ступiнь пошкодження. урах(ення: поодиноке, слабке,_середнс. силы{е (rrеобхiлr,rе пiдкреслити)

Вид розполiлу пошкод){iених дерев: поодиItокиi:i. гр),поtзлtй, куртиtiний (Ilеобхiлне rtiдкрес:rити)

обсяг ушколженоi леревини (oKolriptto), м]/га J38_^ ,)тому чис,rli сухос,гiйн о\ Э2

лiсових насалжеIIь в

(посада)

<< /D>> фD* 2d?року,

n/2, p/rZzr 2ofupoKy

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприемства щодо

iТ}^о*ёрс 
cTa}IY

Висновок
(сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського

пiлпр".*ьтва або представIiика державного спецiалiзованого лiсозахисного

необхiдностi провелення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

дlJIянки:

тип лiсч - bZ
грунт rсF-Т

(iнiчiали, прiзвище)

(iнirriали, прiзвище)

w
Dезчльтатfu\{и' '' ffолп12б

прiзвиrrtс)
( посада)

u/Q , &zafuZz-r _20fuL року

JtlcoBol

О, а ,,//r2qeznzza

a

оглялу



лiсництво

Додаток 2

до Санiтарних правил

IIовIдоуJII]ннЯ 
_,_, _:...._,

про появУ озIIаК llогiршеlrНя санiтарtlого cTal{y лiсових rIасаджень

XapKiBcbKa обJIасть
(ABToHoirHa Респ1б"riKa Крим, область)

ДП"Гl,тяtrське"ЛГ
(найменуваr,п, unu,n"iu ;liciB, постiйного лiсокористувача)

Володимирiвське_,пuuр..л/,!О,видiл И_{,,плоlца, 1 о га

Таксацiйна характеристика насадження

ьiкЩр
nour,ora Ц/
bZ., релоеЕ /8/lZZZСzzz,,експозицi,-а---.2-. / пl л

Лiсопато.llогiчна характеристика

дJuI нормального стану лерев)_ВiДМИРаННЯ :;:У:2У Д"РТ
ZZzlrа Z

,a2-
r|

СтУпiньпошкоДження,Ураження:ПооДиноке'слабке,.серецнс.сиЛыtе(rlеобхiлrrепiдкреслити)

Вил розподiлу пошкоджених дерев: поодиIIокtlй,Jгр),повltй, куртиttrtий (rlеобхiлне пiдкрео,liити)

.. 3 }r1

;;;;;";;;;""n" 1o*o*ipHo), *, t,u cl|/ , у тому чис,ti сростiйно\ Jю

ознаки погiршення стаIIу лiсових насалжень в

Майстер лiсу_

вид пошкодження насадження (лiсова пожежq буревiй, сtliголам, :б_::j'"i"НЯ, 
ВiДМИРаННЯ Та

всихаЕня дерев, захаращенiсть, об'тдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гусениць, масовий

лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори 
"а 

сrоuбурах та ittmi озtlаки, Hexapa*TepHi

Лiсничий
Gt.""-"й (помiчник лiсничого))

u4ý, *ff 2О!?року

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприсмства щодо

результа,гами
a

огляду
,!

(сектору) охорони i захисту лiсу a,|Iт::l,л,_"1:::,;1:i;9;:il::

#Жi;;;;;; ;;;;.;ення лiсозахисних чи санiтарно_оздоров""*,u1:11:,.:u
.l:

Висновок

caIIITapHoI,

9iф.
/ бёо

стаIIу лiсовоТ дlJlяj-l1(tt:

u!3, '--ЙdrZ-ОЦ 2OdlL року

(пiдrr



JIlсництво

rрунт
_? РеЛЬСф J
Сd." , пiлрt/т , IIlдJIlсок

Додаток 2

ло Санiтарних правил

tIОВIЛОМЛЕНIUI
про появу озIIак погiршеrlня саIIiгарtrOго стаIIу лiсовtrх IIвсвджеI{ь

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ЩП"ГутfIIIськсllЛГ
(найменуваtIня власIlика лiсiв, постiitноI,о л iсQкорлrстувача)

Володимирiвське____, квартаJI /!4/ ,ви:tiл J _ . , площа (О, 6. .rа

'I'аксацi il r la xapaкTepll cTlI Kii IIасад)кс н IIя

, BiK /Д;., боtti,гет {a ,, ссрслнiйдiаметр VLIM, середня
IoBlloTalfoL{

/,,/ )
?L р Це!ц!с! L {ckc п о з и цt

Лiсопатологiчна характеристика

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежц буревiй, снiголам,
всиханЕя дерев, захараще}tiсть, об'iдання шtкiдI{иками хвоi7листя,
лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущеI{ня кори на стовбурах

обледснitttlя, вiдмираIIня та
trаявнiсть гусениць, масовий
та ittmi озItаки, нехарак,гернi

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабкс,середнq" сильне (необхiлне пiлкреСЛИТИ)

Вил розполiлу пошкоджених дерев: IIоодинокий, групови4, куртин}Iий (необхiлне пiдкреслити)

Обсяг ушкоlIженоТ леревини (oKoпriprto), м3/га
n,/

у тому числi сростiйно\ 4
Ознаки погiршення стану лiсових насадн(ень

_Лiсничий
(лiсничий (помiчtrик лiспичого)) (irriuiали, прiзвище)

iнженера вiдtiлу
(лiсомислlлвського)
пiдприемства щодо
DезчльтатаIIи'"ffotцА-аf:

висttовок
(сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарськоI-о

пiдприемства або представIrика державItого спецiалiзованого лiсозахисного
необхiдностi rlроведення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

a

огляду

(посалd

(iH irtiали, прiзвиrlrе)

caHiтapH
ц-Р (

о*#fm
и. прiзвлltчс)

u 29, F/ ц 
- 2__ 2ф7!_ року,

c,l,aII),

дJuI нормаJIьного стану лерев)_В iдмl'o^yi
,DeB' z7/ЭFаv-

_Illco]]Ol .,lI",Irtt{KIl:

(ilrirt



Додаток 2

.ло Санiтарних правил

повIдомлЕI{tlя
про IIояву озIIак tlогiршеllгtя санi,гарlIого станY лiсовlrх IIасаджень

XapKiBcbKa обJаст,ь
(ABTortorlHa Респr,б.riка Kprlrl. об,rасть)

ЩП" ГутяIIське'lЛГ
(найменування власllика лiсiв, постiГtного -,tiсокорllстувача)

лiсництво

, ttiд-,licoK

Лiсоttатологiчна xapaктepItcl,1I ка

IJил пошкодження насад}кеIlIля (;ticoBa liожсr(а. бl,ревiir, сrliго.rаrt. об.цеденitltlя, вiдмираIIня та

всиханIIя лерев, захаращеltiсть, об'iДаirня шttiiДI{ltIiir.\IIl хвоТ,'.rIlстя. trаявнiсть гусениLlь. масовий

лiт пле,геликiв, опаданrrя хвоi/лис,гя, вiдлуtцеItня Kopl.l на сговбу,рак,га itttl_ii озItаки, HexapaKTepHi

Володимирiвське__*----,__1 KBapT&-l /,'ЛL,Bll-]i,r J" / , площа 4 о га

'I'аксацiйrrа xapaKTepllcTltKa ItасадженIIя

,, BiK Щ;,, боttiтет ,/ , сере:rriй дiаrtетр уб _см, середня

,r^"о-r77Г{ ловнота Q6,/
' /tzo la оui, е кс п оз ll tl i

для нормаJIьного стану дерев)_I3iдмIIрання та }с_I1хання дерев' ro/-(/( z€съ-_ с

Ступiн.ь пошкодже}Iня, ураження: поодиllоке. слабке:_9ýвед.цс*силыIе (необхiлrlе пiдкресltити)

Вил розпОлiлу пошlКолжеilиХ дерев: IIоодиtIокИй. гр),повliйLкуртинIIий (rrеобхiдilе пiдкреслити)

обсяг ушкодженоi леревини (окопriрно), пt3/га

ознаки погiршення cTal{y uraoo"* I{асalджеIlь ts

Майстер лiсу_ а О ./.y'/czzaara_
(iнirriали, прiзвище)

,r/о r, 2йOроку

лiснlrчrrй;--:---.--(лiсllltчий ( поrtiчrtик лiсIlичого))

Bt.tcHoBolt

(сек,гору) охорони i захисту .iricy державноI,о лiсогос,шоларськоl,о

пiдгlрисlчtства або предстаl]ltlll(iI jlep)KaBI{oI,o спеLllаJIlзоваIIого .IIlсозахис}Iого

необхiдностi tlровqценttя ,цiсозахtlсних ,iи саrti,гарно-оздоровчих заходiв за

tY';5" 
u е/е "*:: _ _:.,"--___::]j:1_

у
(iнiuiали, прiзвищс)

iнженера вiд:liлу
(лiсомисливського)
пiдприсмства щодо

'/z"2 о

, tlрiзвl,tще)(посада

" /!, Z/al,

a

огJUIду

2Щ_року

склад /0е

о

rис)

/ta/,
(пlдпI

пiдltяб)



r

JIlсництво

Додаток 2

до Саrriтарних прави'l-I

IIовIдомлt,]ння
про появу ознак llогiршенltя санiгарIIого стану лiсових IIасаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Kplrlt. об:асть)

ЩП"ГутяпськеllЛГ
(найменуваt,пr rлuспп*u лiciB. постi Глного 

"tiсокорлlстувача)

Володlrмирiвське_. KBapTLl /|q,видi-,l Ц+/-, площа У, о га

Таксацiйна характеристика насадження

бонi,гст Z, , ccpL-.llliI:I дiаrtстр Ж см, серслI{я

рельсф
7z czc lzlzzzr, е кс позицi

, пiлрi , пiдлiсок

склад /ОС: , BiK Ц!р
u^roru /Вrи, -поuнота4й

тип лiсу
ryунтЩ

Лiсоttато;tогiчна характерлlстика

I]ид пошкодження насадження (лiсова По'ке/\а. бlревili, сttiго;rаrt.

всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiднI,Iка}1I{ хвоi/листя,

лiт метеликiв, опадання хвоi/листя. вi.лrушIення кори на стовбурах

Ступiнь пошкоджеIIIIя, урах(еtIня: поодI{ноке. с.rабке.ýереднс* силыIе (необхiлне пiдкреслити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокии,-щудрдц& куртиrtний (rlеобхiлitе rliлкрсс:rити)

обсяг ушколженоi деревиrrи (окоrиiрно), м3/га Z?3- -,у
тому числi сухостiйн о\ ZO_

ознаки погiршення стану .lliсових насаджень tsия

О О ./Z;zrzzpМайстер лiсу_
(iнiuiали, прiзвище)

20Рроку

_ _ Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого))

iнженера вiдtдiлу
(лiсомисливського)
пiлприемства щодо

(сектору) охорони i захисту лiсу дер}кавного лiсогосполарського

пiлпр"Ёй.тва або представника державI{ого спецiа,цiзованоr: ]]*::]::]:::
необхiдностi проьедення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходlв за

огhядЧ санiтарного ,.1 '_ стану лiсовоi дi,ltянки:

.д i-/лр &,k-2,q t (2U

облслеttitlttя, вiдмиранIIя та

наявнiсть гусениць, масовий
та iншi ознаки, HexapaKTepHi

l]исllовtllt

посада)

(iнiuiали, прiзвище)

иQ-
(iнiriiалиl hрiзвr.lrше)

DезчльтагамиI J 
hоrи

2о/о року

l

/ ,t/a"1
(пifr'пffi

u 09,
rис)



про llояl]у

.Щолаток 2

ло Санiтарних правил

повIдомль]нн,l
озIIак ltогiршеltllя сагliтарIIого стану лiсових IIасадiкеIIь

XapKiBcbKa область
(Автономна Ресrtl,бл iKa Kplrlt, об-rасть)

ЩП " Гутя lIс ьке" ЛГ
(HariMeHyBat,,.t, oлo.n n,iu л ic i в, пос т i it ito го -r ico кор ttстчвача)

лiсництво

Л iсоllа,го;rогiчна xapaKTepI,tcTtl ка

IJилпошкоДженнянасаДження(.чiсоваIIожежа.бiревiir.сttiголаrt.:"-,]:j..*'i''ня,вiДмираIIнята
tsсихання дерев, захаращенiсть, об'i.]ання шкiднItка\ttl хвоil'.,lистя, наявttiсть гусениць, масовий

лiт ме,геликiв, опадання хвоi/листя, вiJл}rлення кори на стовбl,рах та iншi ознаки, HexapaKTepHi

у тому числl сухост1

(посада)

n У/,, 'r{, ' 2Ф року,

Лiсничи й_
(,,"r"-rй (поlriчник лiсtrичого))

! i И,/z&цz,rа
(iнiцiали, прiзвище)

Висновок
(сектору) охорони i захисту лiсу держа11:I,ол_ лiсогосподарського

пiдприемства або представIrика державного сп,еuiаЛlЗlВаНОГО "l'":1}::::*
необхiдrостi провйення лiсозахисних чи сапiтарно-.оздоровчих заходlв,.за

Р" о, ,l/ iсазzzс{с-о
(iнiuiали, прiзвище)

u УУ,, _ ,# 2Wроку

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiлприемства щодо

ВолоДимlrрiвсьlсе--.-_=----' кВарТLлЩ'видi'r 3' 6 _'пЛоЩа | o'u

Таксацiйна xapaкTepllсTLIKa насад;кення

, ьiк/Бр., бонiтет У , ccpc.rHiil дiаrtетр Yl, см, середня

обсяг ушкодженоi деревини (oKoMiptto;, пtЗ/га

g

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень
l\лоirптап пiсw v_ Майстер лiсу_

hпис)

повнотаQ7/

тип лiсу,al

tрунтЩ

Ступiнь пошкодження. },раження: поодItноке, слабке. середнс, сильне (необхiдне пiдкреслити)

Вид розполiлу пошкоджених дерев: поодинокий, групоций, куртинний (необхiлне lliдкреслит,и)

iйноI\У<,о

:ууу'о иё'*'у

UfИ
u 09,

I
оглJIду.

2Qfo2_poKy
tис)

JIlcoBol дlJIянки:

а

Ara, /
(п-ffi

резуль

прiзвlлruс)



JIiсниI{тво

fiолаток 2

ло Санiтарних правил

IloBI/IoMjIF]I Il Iя
про IIояву озIIак погiрlшеllllя санi,t,арII0г0 стаIIу лiсовlrх IIaca/I}KeIlb

XapKiBcbKa област,t,
(Автономна Республiка Кримt, область)

ЩП"ГутяIIIськеllЛГ
(нал-lпrеrtуваrtня в.lас It и ка л ic i в. постi й Htl l о :r ic9 кор ис,гувача)

IJo.1roдltпrltpiBcbKe_ .KBapTiuI 5 ,Bllili:t //__. IIлоIца !a9_r^

склад /0 n'

Таксацiйtrа характерlIсти ка IlасалжеtI Iiя

, BiK Яrр., боrriтет _/ , серслrriй дiамстр 92 см, сере/lня

lrиrоr,rlL ft, повнотао,7,

тип llicy DZ |2dorc rrrrro ; е к с п о з и ц i

,ltiдлiсок

Лiсоllатологiчна харак,l,еристика

I]ил пошколжеIIня tIасадження _(лiсова пожсжа. буревiй, сitit,олаrt.
l}с!{ханIIя дерев, захараIценiсть, об'iдання tllKiдI{IIKaIII{ хвоТ/лt,tстя, :

лiт ме,геликiв, оtrадання хвоТ/лис,гя. вiдл,чlцеIiня кори на стовб\,рах,,

()злlаки погiршення)гlршення стану

Майlстер лiсу
лiсових насаджень в

(посала) iлпис)

обледенiltl,tя, вiдмирання та
наявнiсть гусениць, масовий
,га iHпli озIlаки, HexapaKTepHi

для l{opMaJlb'o,,o .;;;;^;;;"(В *r,, ра I l I Iя Tat вс l l у I II l я .rc Ре iу/ _
1z eo4i62- пo"lza-zl а-/k:eo{cz- ruofuzazc-+_. _.

С.гупiнь поIшкодх(еIIIIя, уражеIIня: поодиltоке. слабке" cclpe/lн(l. силыlе (rlеобхiдttlе пiдкреслити)

Впл розполiliу поt-ttколх(еIlрlх jlcpeB: l1оодиIIокItй. груltовllй.ýшдцлцrй (rrеобхiлttе пiltкрсслlr"r,и)

Обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), м3/га _!Э_Q__,у тому числi сухос,гiйttоТ зоо

,rD6_, _Zщ___20/2року
лiсничийt

(лiсrrичий (помiчrтик лiсничого))

lHx{eнepa вццlлу
(л i сопt tl с.пи вс ь к ого )
пiлприемства щодо

й -lZ flаzеzrо,@

(irriчiали. прiзвище)

I]lrctItlBttlt

(ceK,r,opy) охоро}rи i захлtсту ;lic1, /tepx(aBIioI,o лiсогосполарськоI'о
пiлпрl,tсlпtства або rIредстаI]IlI.1l(а j{epжaBIioI,o спецi;l-цiзtlваtlого лiсозахисНоГО
необхiдностi ttрt,lвt,деttttя :tiсозахIIсtIих чи саttiтарно-оздоров.iих захОДiв За

-/а Да
-----'--- :-'--.-=V-_,

?r.otra44G,

L./ ,rlza,
(пйпис)

,огляду

(irriTtiaэrli прiзвlлrпе)

-IIIcOI Ol .,1i.ltяttttlt:Dезчльтата}Iи' VомЬ{

u ryl

cTaIlv



Додаток 2
ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННrI
про Ilояву ознак погiршення санiтарrlого стаIIу лiсових насаджень

XapKiBcbкa область
(Автономна Ресгryблiка Криlчr. об,rасть)

ЩП"ГутянськеllЛГ
(найменування власника лiсi в, постi йного,r iсокорисryвача)

лiсництво 

-Володимирiвське_, 

квартаТ -5 ,видiЛ а, /, ,площа а б ,u

Таксацiйна характеристика насадження

28 см, середня

тип лiсу ., експозицi

rpyHT С/, , тtiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика

Вид пошКодженнЯ насадженНя (лiсова пожежа, буревiй, снiголам,

всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя,

лiт метеликiъ, опадання хвоi7л;астя, вiдлущення кори на стовбурах

обледенiння, вiдмирання та

наявнiсть гусениць, масовий
та iншi ознаки, HexapaKTepHi

{2".-дJuI н орм аJI ьн о го .;;;;;.;;;l' й р u 
" ", ^ "2iu;W",

ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнс. сильне.(необхiдне пiдкреслити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий,.к\ртинний (необхiлне пiдкреслити)

обсяг ушкодженоi леревини (oKoMipHo), м3/га ч? ,у тому числi сухостiйноi азо
l

Ознаки погiршення стану лlсових насаджен

Майстер лiсу

Лiсничий_
(лiсничий (помiчник лiсничого))

u /6 ,, /Z/2Z/ 20/Рроку

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприемства щодо

r %zaa,z.rco
(iнiцiалId прiзвише)

/ У Й/соz"zо'
(irliuiали, прiзвище)

Висновок
(сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського

пiлпрr.йьтва абъ представника державного спецiалiзованого лiсозахисного

необхiдностi провЙення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

Dезчльтатами'Vоrпfufча

прiзвишtе)

<<О9 >> lzё 2ф2_року



лiсництво Володимирiвське_ ,*uup,*fu!, видiл 5 , ,плоца а 2 га

Таксацiйна характеристика насадження

, BiK б / р., бонiтет _/-/ , серелнiй дiаметр

повнота о, Ц

,r^n лr"у С? , рельсф
,t$c t цaоr<<rr, експозицi

rрунт е.,Рi ZГс42_, пiдрiбт

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

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

обсяГ ушкоджеНоi деревиНи (oKoMipHo), м3/га S7i , у тому числi сухостiйноТ S*O

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень

Майстер лiсу_
iлпис) ]прiзвище)

Додаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННrI
про появу ознак погiршення санiтарного cтarly лiсових насаджеtIь

XapKiBcbKa область
' (Автономна Ресгryблiка Крим, область)

,.ЩП"ГутянськеllЛГ .

(найменуван", unu.n",iu лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

t2_см, середня
склад

Лiсопатологiчна характеристика

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа. буревiй, ,:i,оa:у,_"л9::j,"i"ня, вiдмирання та

всихання дерев, захаращенi.ru, об'iдuп* шкiднйами хвот/листя, наявнiсть гусениць, масовий

лiт метеликiв, опадання хвоi/лl9ртя, вiллущення кори на стовбурахт]аiншi ознаки, HexapaкTepHi

о*поо"*""оrо"ru"rо"о"ф[Вiо*лрuЭ/rТз.,W")Э

<< l/ >,

,_щ{
(пlдпис)

Висновок

,, ОУ , Ц/ 20/0року

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприсмства щодо

/Ос

2О/{року

_Лiсничий
1лiсп"rrИ (помiчник лiсничого))

(сектору) охорони i захисту лiсу державноI: *y:::з::::,"
пjопр"Ё"ьтва абъ представника державI{ого спецiалiзованого лlсозахисного

необхiдностi проведення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

пгтfяпч санiтарного 1, - стану ;ricoBoi дiлянки:

(iнiuiсrrrи, прiзвище)

уууу" иЁ

20/2 рокуu//,



flолаток 2

ло Санiтарних правил

повIдомJlt]I{lш
про tIояву озIIак ttогiршенrtя саtti,гарII0го cT:lIIy лiсtlвlrх IIасаджень

XapKiBcbкa область
' (Автономна Республiка Kpltrt, об.rасть)

ЩП "ГутяIIське 
l| ЛГ

(найменування власllика лiсiв. постiйного лiсокористувача)

ltiсництво Володимtлрiвське

Таксацiйttа характеристика насадження
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Лiсоttатологiчна xapaKl,epI{cTltKa

Вил пошrкодже}Iня }Iасадження (лiсова пожежа, бу,ревiй. снiголапt. обледенittt{я, вiдмираIIIIя та

всихання дерев' захаращеrtiсть, об'iдання шtкiдI]IIка\IIl хвоТ/,rt,tстя, ttaяBtticTb гусениIlь, масовий

лiт ме,геликiв, оtrа/lання хвоТ/лиС'гя. вiд.,lу,iцеItня KOptI iltl стовбl,рах га illшri озIlаки. нехаракr,ергti

./0

тип .lticv L z
'+

| &Cz.27aa2r,, е кс п оз и ц i

Ступiн,ь пошкоджеIIня, уражеIlня: поодиtlоке. с,лабке. середllс. сit.цьIIе (необхiлllе iтiдкреслll,ги)

lЗил розrlолiлу tlоulколжеIIих /1срев: ltooдttlIoliltti.,l-p!,ltoBlrй, Kl,pтrttltllrй (гiеобхiлttе rriлiсрсслlt,ги)

обсяг Ушколженоi:lеревини (oKoпlipilo;' пt3/га 
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Ознаки погiршення стану;tiсових Iiасаджень

MaiicTep лiсу_
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20/Рроку

iнженера вiд,цiлу
(лiсомисливського)
пiдприсмства щодо
Dезчльтата]\1и ,' /гомfuГ;

20Рроку

Висновок
(сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського

пiдприсмства або представI{ика дер}кавI{ого спецiалiзованого лiсозахисного

необхiдностi проЬедення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

';у:оу'о e/tecTa||Y

(irriчiали, прiзвищс)
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Iогляду JIlcoBol дlлянки:
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г

, рельеф

серелнiй лiапtетр З6_ см, середня
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ZZL
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