
I
Додаток 2

ло Санiтарних правил

, повIдомлЕнн,I
про появу ознак погiршення санiтарl{ого стану лiсовпх насаджiень

i ,^"*iYг.,il:$?,;'-t}лi,1?""*,,

ДП" Гутянське"ЛГ
;(наЙменУваЁнЯВЛасНикалiсiв,постiЙноголiсокорисryвача)

лiсництво ' , Володимирiвське_, KBaPTaJ'I // ,видiЛ ! ,площа 5 С га

]'аксацi йrrа xapaKTepIl стII ка насад)*(ення

скJIад /оrД ,, BiKfl р., боltiтет ,// , ссрелнiйлiаметр зZ cN,'. середttя

"".оrffi,VlББ ота О, ?,{

тип лiсу C3r/Pu ., рельеф
, пiлрi ' 

експозицl
, пiдлiсок -/l"1

Лiсопатологiчна характеристика

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, сltiгола;чt. обЛеДеtriНtrЯ, ВiДМИРаItltЯ Та

всихання дерев,.захаращенiсть, об'i!ання шкiДник&ми хвоi/листя, наявнiс,гь гусениць, рtасовttй

'.2а-/r/r! 
-r/,/

длlI нормального стану лерев) rzDiе/€zla-

CTlTriHb пошкодження, ураження: поодИноке, слабкеlсереднС, си;]ьне (необхilrlе пiдкрес-Itt ttt r

Вил розпблiлу пошкоджених лерев: поодинокий,.груrrовий. куртинний (необхiлне t-tiдкрес_tи tt,

обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), мЗ/га 3с ,,у тому числi сростiйно i 6_
]' 

9i 
'

^ ' 
ад)кеtIь вt,tявт{g:Ознаки погlршення cTally лlсових нас

Майстер лiсу_ ,./

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдпРисмства щодо
Dезчльтатамл' ',ffо/иibc

И С Z/Иr.а-
(iнiuiа- rи. ttpi lb;i..._,

лпiлс)

лlсовоlо,

?

(i н irriбли. прiзвлr шс l

(пiлrrиС

:7Tz:praar-vo4zlzz,, аФ

- р9, 2о 1-o pol(y

сa

(iHiuia-,t

L

lтаDного
h'л -|



Додаток 2

. , 

" 
ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННrI
про появу ознак погiршеItня санiтарllого cTally лiссrвлtх t|асад,+iень

XapKiBcbKa область
(Автономна Респуб,riка Крим, область)

ЩП"ГутянськеllЛГ
(наймекування uласн"*а лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

скJIад 1с_щ-,, BiK?o р.,

"r.оru-[JЪОЪБ 
от а _!r_J -Г

Таксацiйна xapaKTepIlcT!IKa насадження

бонiтет /"4 , серелгriй лiаметр

, експозицi

ЭZ _см, середня

, рельеф
, пiдлiсок БrэБ", ,r*Z.

, пiлрi/ст

Лiсопатологiчна характеристи ка

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа. бl,ревiй, сttiгола.rt. обледеtliння. вiл;rlираtlltя ,га

всихання дерев,"захаращенiсть, об'iдання шкiдника.vи хвоi7листя, наявнiсть гусениць, масовий

лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вiллутчення кори_ на уо_вбурах,:2i2уiу"аки, 
HexapaKTeptti

,а.-

Стулiнь пошкодження, ураження: поодиноке, с.пабкеiЕ9РеДце, си.lьне (необхiлне tliлкресjrи,ги)

ýцд розпЬлiлу пошкоджених llepeB: поодинокий, груповий, куртинний (необхiлне пiдкрес,itитtt)

u&$r, а-t-(4/.L| 2V/року

i:, Лiсничий
СЧ* (помiчник lriсничого))

ц_4i> a.cza.r-<l ZOJlpoKy

Обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), мЗ/га

'g

ознакИ погiршення cTal{y лiсових насад)ке}Iь

, у тому числi сростiйно'i (; _

, ,уо",( В------€=-*-
(пtлпис,;

Висновок

Z И/rДrп-r-.ч-,
(iнiчizulи, прiзвлr ruе)

прiзвлrшс)

iнженера вiллiлу
(лiсомисливського)
пiдприемства щодо
резуль-гатами

прiзвише)

*_РЗ ' ?Zёй Z 20И року

лiсовоТ J,I-,lяlIKil

(сектору) охорони i захисr,у лiсу державного лiсогос.подарського

пiлприсмства або представнИка держаВного сIIецiалiзованого jllco,]a.\1,1cHO1,o

необхiдностi проведення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих захоjtiв за



лlсництво

Додаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВIДОNIЛЕННЯ
про появу ознак погiршеlrня санiтарlrого cTatly лiсовлtх tlасадrltень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ЩП" Гутя н ськеi 
l 
ЛГ

(наймекуваЁня власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

,l4 
а '/

Володиrrирiвське_, квартал /l, ,,видiл площа dl? га

Таксацiйна характерItстика насадження

тип лiсу
]

rрунт

Лiсопатологiчна характеристLl ка

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнс. сильне (необхiлне tliдкрес,tит,и )

ВиД розподiлу пошкоджених лерев: поодинокий, групови8, куртинний (необхiлне tliдкрес,Iитtl)

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприсмства щодо
Dезчльтатами", Хrоп

санlтарного
,6lл'р р р.

дi.ltянкli:

,щZQ4<<q*

обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), M3i га _4 у тому числi слостiйно't б _,_
ut

ознаки погiршення cтal{y лiсових насаджеtIь

Майстер лiсу_
пис)(посала)

u#"r, /LU4,ц-" 2фРроку

!-z йоZчоz"zо
(iнiчiаrи, прiзвиrriе)

Висновок
(сектору) охорони i ,u*,o"y лiсу о,р""i::l"лл":,:::::::fý:х:::

"\fi;JJ ;," ; ;;' ; ;.о., u u n 
" 

n u о, р* uu 
" 
о," 

:]],,_1,::, :: ::: :: J : ";) : ; г ::;ж,H::li ffi;ffi;; ;i;;;;;,* "" 
сан iтарно- оздо ро в ч И * . u1::,:,.. u

rяоТ дl.хянкIi:

вид пошкодження насадження (лiсова пожеж* буРеВiй, СltiГОЛаМ' ОбЛеДеrtiНIlЯ' ВiДМИРаltНЯ 
-Га

всихdння дерев,"захаращенiсть, об'iдання ШКiДНИКаМИ 
:::|j#j]]; iffiЖT.}ii]HX;Ж:JJ,X

прiзвише)

ч_Щ,'

ду
€

20/о року

ф,
лiсовоТ

d, прiзвише)

ОС- , рельеф
й.-',пiлрi nilni"o* /q1 !,27,



про

Додаток 2

, до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
появу ознак погiрurеttня caHiTaplroгo стану лiсовltх llасад}кеttь

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

**.,,T*li:::Jý; нл i со корисry ва ч а)
(найменування BJlaultllкo JIlLlo. rlvvl 

п ,a

ВолодимIлрiвське_, квартаJI /l ,видiл площа @_bQ-'u
лiсництво

Таксацiйна характерI,Iстика насадження

боlлiтет а ,, серелнiй лiаметр 2l СМ, СеРеДl{Я

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буРеВiЙ, СltiГОЛаМ' ОбЛеДеrtiНIrЯ' ВiЛМИРаllltЯ 'Га

всихання дерев,"захаращенiсть, об,iдання шкiдник""" ;,":J#;;_ 
iffiЖTr}li.]HX;Ж:rJffXвсихання дерев,"захаращtrfllurD, чч rлgr,r^,^ *__:-__лят, 

lYc i ознаки, Hexapaкleplll
лiтметеликiв,опаДанrrяхвоi/листя,вiдлУЩеннякоринастовбvрахТаlнш
длJI норiчlального .r",у o"o"ur __

тип лiсу
rрунт

Лiсопатологiчна характерист!Iка

Ступiнь пошкодженЕя, ураження: поодино.ке, слабке, середнс. сильне (необхiлне пiлкрес;rити)

Вил розполiлу пошкоджених лерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхiлне пiлкрес:rити)

скJIад /О Cl , BiK бУр ,

"r"о, 
u [i, Уп о 

"н 
от а Оч3_S

обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), м3/га _39_,у тому числi сцостiйно't б __
;] - } t

Ознdки погiршення cтal{y лiсових насаджень

Майстер лiсу_
(посала)

O*l .

<</l >> /l//л.rzj ZV,OpoKy

l:" Лiсничий
rк.lliсничого))(лiсничий (пЬмtчни

ау. йпьчоz-"zо
(iнiчizurи, прiзвиrriе)

чД, ,U-еrаа., . 2ФtOроку

iнженера вiддiлу
(лiсомис;rивського)
пiдприемства щодо

(сектору) охорони i"::iill, лiсу о.|*ii::l"л, ni.o:o:1:::,T:::'"

пiдприсмства або представника державного сIIецiалiзоваrrого Jllcoзax1,1cHo1,o

необхiдностi проuЙення лiсозахисних чи сан iTap-"_,l,jl|",""- "1:#:_]:
Dезчльтатами' '.,,Хrоп
__ff

?-, L

ду
ý

садriтарного лiсовоТ дi,,tянкli:

й

u!'6,, 
.i;ЭV 2О/2 року

ZZ.сJ, експозиЦl::-''"-" - 

: ;й" \"о* //4(u., *',



Додаток 2

ло Санiтарних правлiл

ПОВIДОМЛЕННrI
про появу ознак погiршеltня санiтарl{ого стану лiсовлtх Ilасадrr(ень

XapKiBcbKa область
(Автономна Респуб.riка Крим, область)

ЩП"Гутянськеl'ЛГ .

(наймекувано," unu.n",iu л iciB, постiйного лiсокорисryвача)

дJUI нормального стану дерев

лiсництво

таксацiйна характерIiстика насадженr{ я

., BiK/Sp., боIliтет Уй, ,' серелнiй лiаметр 3Z см, середня

тип лlсY ш@е
rDчнт

Лiсопатологiчна характеристика

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй,_сli::::j",,,"л:i,j"1l"ji}:;11"*:н;
:f,ж;#;ýй;i;;;;, ;;й;; .-iо""-""и хвоl/листя, наявнi:т":::},11",;:'ff;.""''

л_л'-к,,*л- -о i-rrri ланяки HexanaKTeOtli
лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдл ня кори на стовбурах та iTrl9.}1n|, HexapaкTep}il

Володимирiвське_, квартал /Х ,видiл J-, ,площа 3,6 ,u

( ёrzJ;{</":! ry'йлfа -

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнс. сильне (необхiлне пiлкрес,tи,ги)

ýцд,розliолiлу пошкоджених лерев: поодинокий, груповий. куртинний (необхiлне tliлкрес:tитrl)

Обсяг ушкодженоi дереви ни (oKoMipHo), м3/га эс ,у тому числi сухостiйнот _f

Майстер лiсу_
(посала)

u &7r, tlo,/.<J 2V2 року

д_Z
(iнiuiаrи. ltрiзвиIttс )

(сект9ру) охорони i захисту лiсу держаВнОГО "i:::":l:'j,1|::::'"
nionp"i*.TBa абЪ представника держаВного сIIецiалiзованого Jllcoзaxt,lcHo1,o

необхiдностi провелення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

-,,i-апчпгп fтянч лiсовоТ дiлянки:

': Лiсничий

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдпРиемства щодо

Висновок

,(z/(zzц2
hи, прiзвише,)

резуль,

3r26щ а

uO9'' 20folpoKy
(пiдiис) ( iH irriа_rи. fi**ф--

скJIад /оI
висота 2 8 м, Повнота _,

рельеф', пiдр{ст



Додаток ]
ло Санiтарних правLlл

ПОВIДОМЛЕНtUI
про появу ознак погiршrення санiтарного стану лiсовлlх }tасадiкень

лlсництво

скJIад

XapKiBcbкa область
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

.ЩП"ГутянськеllЛГ
(наймекуван,Jпu,п"*ч лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Володимирiвське_ , квартщJЭ , видiл / , плоша /9, t ,"

висота n"o"roru О'Ю
тип лlсу /ztzzlЩЦ,експозицi
rрунт , пiлрiбт , пiдлiсок

Лiсопатологiчна характерист!Iка

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, б,o,1i1:_lli::::y,_*::i:::"#::H[:1?;:lil;
ВиД пошкоДжеНня насаджgннх UllvvDФ llv/r\v,r\E) "Jr---- 

]ть гусениць, ptacoBttit

всихання дерев,".u*uрuЙ""illь, об'ilrr::,::,:":Уij:ilJ#,..ij]; ТffiН, ознаки, HexapaKTepHi
лiт метеликiв, опадання хвоi/ли_ст": в,,ч ня коDи на стовб;rрах та iншi ознаки, HexapaкTeptll

';);;" ;;2 -/2zzа;zz,- q//2/,*
дJuI нормального стану лерев) ,zzбa ?lZ;/c а_

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, 9ереднс, си,'ьнс, (rleoбxi;rIre tli,r,Kpec,tttttl ,

Вил розполiлу пошкоджених llepeB: поодинокий, друдqд4й, куртинний (необхiлне пiдкрес,;tи,гtl )

обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), мЗ/га Е__+,у тому числi сцостiйно i1___
t ,/'-,

u2Vtrr,rLZZx-Zc< 2йOроку )' 
тIiл__,,,.,rii Il /о{ В-У %"аzuч,i Лiсничий- (iH i чiа..lrи, гrрiзви iltc)

G"{*rЙ (пЬмiчник lriсничого))

u&{,> lzzrnzzr 2010poKy

Висновок

iнженеравiддiлУ(сект9рУ)охо-рониiзахисr.УлiсУДержаВ.::lолiсогосlоltu.ry::п.о
(лiсомисливського) Йр;;;тва абЪ представни-: ,_:l:i:",::""::,,:,::::i::::#i"#;L"l;

20 tD pol<y

iлпис)

,/Q Д_qИ,_ru_п.-( '/ . - а ''(iнiчiал( прiзвише)



Долаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
lIропояВУознакltогiршеllнясанiтарrIогостаIIулiсовlrхtIасаД,кенЬ

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ЩП "ГутяIIськеllЛГ
(наЙменуваr.'"uпu.,,,,iо;riсiв'постiЙного.ltiсокористУвача)

Володrлмlлрiвське_, квартал Y! ,видiл площа Y 6_га
лiсництво

тип лiсу
груЕт,

Таксацiйна характеристика насадженIIя

BtKý{p., бонiтет / , серелнiй дiаметр 26 сМ, СеРеДIIЯ

, рельеф Pdccz, tx-""a-;, ,*,no,1*_,
, пlдлlсок

Лiсопато:lогiчна характеристика

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, сtliголам,

всихання дерев, ru*uрuй,"iсть, об'iдання шкiдника},{и хвоi/листя,
, л-л,,^.,_^ч

Жn.ii,i.i|u;;й;i;uотzп".r", вiд,tущеttн1,*ор, 1а 9товбурах
гяпw пепеR\ Dиe.{zбоЕ оа /Z-Z€,Z U

обледеttiltrtя, вiдмираIIllя та

наявнiсть гусениць, масовий

та iHtlli ознаки. ttexapaKlepIti

"*пuоfuц 
З"

дJIя нормального стану rcрев) Опе4?d9tz

Вид розподlлу пошкоджених дерев:.поодинокий, груповий, куртинний (необхiлне пiлкресJtити)

обсяг ушкодженоТ деревини (oKoMipHo), м3/га 3с ,у тому числi сухостiйно\ 5-_

Ознаки погiршення стану лiсових

Майстер лiсу_

i /./26е<-z-еzею
(iнiчiа_lrи, прiзвиrrtе)

Висновок

санiтарrlQгq л стану лiсовоТ дtлянкll:
,h! ъ

року

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиНОКе,:СЛабке, середнс, сиJIьне (необхiлне ttiдкресjlиr,и )

насаджень вияв!Iв:

(цосада)

u /О, U},4z-"." 2V/року
/

Лiсничий_
("t.""""й (помiчник .lliсничого))

,,/О, ф€"ц 
2ъlopoKy

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприемства цiодо
пезчльтатам' ,ТоЦ

(сектору) охорони i захисту лiсу держав.н:lо ]],_т:::::::::::,"
n)onpr."aTBa абЪ представника державного спецiалiзоваIIого JIlсозахиснОl t)

необхiдностi провйеtlttя .lliсозахисIIих чи саrliтар"".i,1l|""""- "::;:':.:;]

(пiдrlис прiзвлrше)

(пiлlrис)

чШ, 20|,о

д



тип лiсу Щ
rрунт йu)

Вид пошкодження насадже.ння

всихання дерев," захаращенlсть,

Додаток 2

ло Санiтарних правил

Лiсопатологiчна характеристика

(л i с о ва п о ж е ж а, б у ре в i й, 
"1,::::у,,,"":: з:::1h : rL: T;:liJ;

Т;::^Ж Ж;; ;ifi ; ; ;i7;;.; ", 
n * u 

:]_! 1 rt T," }1; :'ff;'# :

повIдоNIлЕн}UI_ __., _iлло
про появу ознак llогiршrеttня санiтарlrого cтatly лiсовлtх llасадi}ýень

xapkiBcbka область
(Двто"о'r rа Республiка Крим, область)

ЩП" Гутянськеll ЛГ

(найменуван""пu,пu*u,rici в, постiйного лiсокорисryвача)
:1.4 А-/

Володиrtирiвське_, квартаl '/{, видiл 
"F 

,плоша J,L га

лiсництво

длJI

Таксацiйна характерIrстика насадження

, BiK Ц_р., боiliтет / ,' серелнiй лiаметр эL см, середня

"*u#ЮзЭ"u^"оrчЩ*, iЫ"оru J*Н

лiт метеликiЪ, опалання хвоi/ вiдл

стану лерев) ,с{

rпа-

.i,1

ознаки погiршення cтalry лiсових насад)кеtIь вИЩ
Майстер лiсу_

(пiдйd

,, /о,' 20//року

]: Лiсничий
GЙЯЯ-* (пЬмiчник :riсничого))

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприемства щодо

Висновок

(сектору) охорони i 
-,u*",тy 

"i,_1. j"l::::t"""^l]::::::;i;:х:::

;ilЖffi;;? ;;;;;;;;li.оrч*"."их чи санiтарно_оздоровчих заходtв за

.опТ :Il_,]янкlt.дl_,1янкlt

/r-|"^"'Uуё

/.f,
(, н i,tfar, 

", 
п"рiз ви ше)

стану лlсовоl

2012 року

);aZZlQ

/И/Щ,експозицi
пiдлiсо

,,D, ф,6*J 
Zff/poKy

u/9 ,'

(пiЕпис) (iHiui
22z



Додаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbкa область
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

ЩП"ГутянськеllЛГ
(найпrаенування власника л iciB, постiй но го лiсокор истувача)

обледенiння, вiдмирання та
наявнiсть гусениць, масовий
та iншi ознаки, HexapaKTepHi

,ё<-

Таксацiйна характеристика насадження

склад /ссз , BiK 8!о., бонiтет У ',,

висота26 м/ повнот€I _,
ссрслнiй лiаметр 32 см, середня

, пlдрlст , пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика

Вид пошкоджеIIIIя IIасадження (лiсова пожежа. буревiй. сttiголапt,

всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдника]ии хвоi7листя,

лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах

д jul н о рм ал ь н о го стан у де р е в )_В i оr"о жTL:#:" от 
i)z

Ступiнь. пошкодження, ураження: поодиноке, слабке..середtlс. сильне (необхiлне пiдкреслити)

Вил розполiлу поttlкоджених дерев: поодинокий,друдqщй куртиItний (необхiлне пiдкреслити)

обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), м3/га эс_,у тому числi сухостiйно\ t
t

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень

Майстер лiсу
(посала)

ndJ, /? n 2фOроку

у И26*-ru"о
(iнiuiали, прiзвище)

u J?, ПZоПZZ? 2SРроку

iнженера вiдriлу
(лiсомисливського)
пiлприемства щодо

Висновок
(ссктору) охорони i захисту :ricy державrIого lliсогосподарського

пiлпр"i*.тва або представIIика державI{ого спецiалiзованого лiсозахионого

неоdхiднОстi провелення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

результатами огЛялу, 5l^ n}aHiTapнojo ю .2l станУ лlсовоl дIJIяI{ки:

и, прiзвище)

-рв

/и

20 tO року

(пiдfi'лrс) (iнiuiалtl\ рiзвипtе)
р2_

тип лiсу
rрунт

С'&ZZZаz;), експозицi



про

o"."#iffJix iou""n

ПОВIДОМЛЕННrI
появу ознак погiршеlrня calliTapHoгo стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

ЩП''Гутянське''ЛГ
(найменуваrlня власника лiсiв, trостiйного.лiсокорrtстувача)

Володимирiвське-, кВартал 6,Видiл Y ,пЛоЩа /Z б ,u

истика насадження

середrriй лiаметр Э2 см, середня

тип лiсу Dс , рельсф i /Цоцrrur;,експозицi
rpyHT 1Q , пiдрiс{

, пiдлiсок L2/(, ýрб Ё/Z
Лiсопатологiчна характеристика

:#J"ХТТ#:::;#:НýЖ Ж:lJ,"т:J3:,9J::зi1,,i,Ii."лам, обледенiння, вiдмирання тавсихання дерев, захаращенiст", оо,й;l,;;;й,u1Жi'i;j,J]i"";Н'"*;;ff*'1],i;,i,#]Жх#
;:Т:::::'::::Тi:ня хвоr(лl:тя, вiдлущ.й;;; nu сrоuбурах та iншi ознаки неyяпяrтА^,,;- vLvDvJyql
дJUI нормапьногО станУ лерев)_ВiдмиранНя та всиХання дерев

ншl ознаки, HexapaкTepHi

CтyпiньпoшкoДЖeння'ypaжeння:пooДинoке,слaбке,деpеднс.силЬнесn.oй-

вид рсjзполiлу пошкоджених дерев: поодинокий,_rрчпрддд куртинний (необхiлне пiдкоеслити)э ..J у L IllLfLflfl \пýuuхlлне ПtДКРеСЛИти)
обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), м3lга .зс ,У тому числi сlr<остiйно i г

_Майстер лiсч

<<rц >> ЧJ- .-о 2\JopoKyU
_Дiсничиl-t
(лiсничий (полtiчник,rЙЙ"ОГ

<ffr, r{ 20о!Ороку

лlсництво

таксацiйна характер

""n* 1%, BiKy'/Sp., бонiтет' 2,висота lч м, Повнота дю

ознаки погiршення стану nr"ou"* насаджень виявив:

И, Z fuзzulzzno
(iнiчiали, прiзЙЙý

прiзвище)

#: 2<2ry-92Дп2 о а_<> z_p|j

u !2, 20t!.O року
iзвише)

'ЦzzQ

iнженера вiддiлУ, (секторУ) о*оо:::л_iЧii:I, лiсу державного лiсогосподарського
ffiЁ:ilН:"il;] X'##i*:::l:Il":r:::ylT1-" державIlого спецiалiзоваI{ого лiсозахисного
;"Ё;щ}ffi 

,,ооЬ":::i*,r;;;;;;#fi ;,1."*ff :ii""'lT"Jfi:ffi :ж;::#;";iJ;,T;;.fl l r арно-оН:|о""""'Т':#',:-;:



лlсництво

Додаток 2
ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕНrUI
про появу ознак погiршеlrня санiтарного стаIIу лiсовlлх насаджень

XapKiBcbкa область' (Автономна Республiка Крим, область)

ЩП''ГутянськеllЛГ
(наименування власника лiсiв, постiйного' лiсокористувача)

Володимирiвське_, 
KBapTaJI '/? _,видiл 7 ,площа / 8 ,u

Таксацiйriа харак,теристика насадження

повнота ар
бОНiТеТ ,/ , серелrriй лiаметр LV см, середня

Ъкспозицi
, ПlлJIlсок

Лiсопатологiчна характеристика
вид пошкодження насадженIrя (лiсова пожеж. буревiй, снiголам,всиханнJI дерев, захаращенiсть, об'iдання шкй""**" хво.t/листя,лlт метеликiв, опадання хвоi7.rгrlстя, в iдtгуlц.; ;;Й' nu .rо"бур*
дJUI нормЕuIьного стану лерев)_ВiдмиранJ{я та всихання дерев_

обледенiння, вiдмирання та
HMBHicTb гусениць, масовий
та iншi ознаки, HexapaKTepHi

тип лiсу 
, е//О' , рельсфгрунт(Z'' ' .-.пiлрi

СтyпiньпoшкoДження,ypaженнЯ:пooJиI]oке.слабке.gеpед1с,силЬнеt,,.offi.

:^::::::,:,"о:поджених 
дерев: поод}lIiокиli. гр),повrrй, к),ртIIнний (rrеобхiдлtе пiдкрес-питлt)

обсяГ ушкодженоi деревини (oKoMipHo), м3/га _зО ,У тому числi сухостiйно i 6
ознаки погiршення стану nraour* насаджень виявив:_Майстер лiсу_ . 

-%-
,,о6, *{"Y?uou,) _ ,w*_, 

*-тffi-

Д-Ц_зЦЬJrz-rz;.о
_Лiсничий
(лiсничий (помiчник ЙЙ-ФГ

результатами

" И' U-l 20Ироп>,
/

iнженера вiлцirrу
(лlсомисливського)
пiдприемсruu о,ооь

,Яffi"JJ]r";;;о"Ё iЧfi:I, лiсу державного лiсогосподарського

неЬбхiдно;;iй#:нtrfr JJ.xff :*",H"#,l"iжffi ;:н:";;;,х:- ог;tядУ лсанiтаDного л .Tolrr/

прiзвище)

u 09,

ry1

tJ2 року

'Ё*'u-fu еЙ)Тil} ф2,u"ч 
--'""l,"i;i"","^,Hi,,:_;:

(пiдrtис) (iнiuiалk
)2ri

склад
висота

lta,



про появу ознак

Додаток 2

, до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕНLUI
погiршення санiтарного стану лiсовлtх ttасадrliень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

лiсництво

скJIад
висота ]-.;iffiйоrааЮ

лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вIдл

длJI нормаJIьного стану rcреь)2Щ44
,L а.rfu/z.rф,

(iH iuiа;rи, прiзвиrriе)

iнженера вiллiлу
(лiсомисливського)
пiдприсмства щодо

ЩП " Гутянське'lЛГ

(найменуван*, unu,u"*u лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

',", Володимирiвське_, квартаJI V! ,видiЛ g ,площа {l_,u
Таксацiйна xapaкTepl{ стика насадження

BiK Ир., боlliтет / , сере:нiй :ialleTp эО с\4, середня

г
LZlzllЩз експозицi

, пlдлlсок

Лiсопатологiчна характерист}lка

вид пошкодження насадженн" (n]...9uu "o*|T1,.9]|,1l,'i:lli#]#,J,::ffi:"ft:Ж:'J;:};;
ня кори на ст9вбурах та iншi озуэу, HexapaкTepltl

CTpiHb IIошкодження, ураження: поодиноке. слабке,_ý_9рýдцý сиjIьне (необхi,лне tliлKpec;tllT и)

Вил розполiлу пошкоджених лерев: поодинокии,_щ:цqд,Д куртинний (необхiлне пiдкресJtи,гtл )

обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), м3/га -:Р,у 
тому числi сухостiйно'i Y _

Майстер лiсу

:i, Лiсничий-
GББ*й (пЬмiчник .lliсничого))

-f j,, 
ryrfu-r-c-r 

. 201-0poкy

(сектору) охорони i"::H:b лiсу о.|*1i::l"л, ni.o:o:::::.T:::'"

п)опр"Ё".тва або представн и ка державпо,о :]],11,::, :: i:::: :::" j}: 
; г l:

е"зупffiЖ
"i;;Й;;;;; ;;;"йення лiсозахисних чи сан iTapn1,::oo|oou,*,ul::,:,.,u

,уоiо*обt'ё2;2_р фЬ n'"ouo'__"]-'

виявI,Iв:

(\{liали, прiзвише)

,Q-ц/Q_

року,,,Ш "!,2Ъlr 2ои
прiзвише)

/-Q;zZ-zszё



До:rаток ]

ло Санiтарних прави,l

повIдоN,IлЕнrUI
пропояВуоЗнакпогiршrеннясанiтарногостанУлiсовлtхtlасаДiкеtlЬ

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ЩП " Гутянськеl 
l 
ЛГ

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

лlсництво

Таксацiйна характерI,iстика насадження

BiK Д5р., боlriтет У , серелнiй лiаметр ,'L см, середня

ffiо"rотл QGa
експозицl

, пiдлiсок aaz юэр

скJIад
висота

тип лlсу

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам. обледеt.iння, вiдмираItIlя та

ВсиханняДереВ,"захаращенiсть,об,iДанняшкiДникамихвоi/листя'н€UlВ"i:'::I:::11'";}Тl'jJI;i;;;;й,о**йЪ:!itr#;2,у#:"#F;*ry#-Щ,"***"|
дJUI нормаJIьного с:

Лiсопатологiчна характеристрIка

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнс, си,Iьне (необхi,rне пiдкрес;ttlr и 1

Вил розгiолiлу пошкоджених лерев: поодинокий, jруповий, куртинний (необхiлне пiлкрес:rитrл)

обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo;, м]/га ьо ,у тому числi сцостiйtно i _S_
;

l'"- Лiсничий
(лiснйчий (пЬмiчник

ё-У Иrlrrr"*е
(iH iчiir.lrи, ttрiзвлtrшс)

<1Qg> q _ 20lDроку

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiлприсмства щодо

Висновок
(сектору) охорони i захlлст,у лiсу державного лiсогос.подарського

nionp"a*aTBa або представнИка держаВного сllецizuttзоваttсlго jllcO]a,\tlcl{()l ()

необхiдностi провйення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

прiзвише)

0щ_

OаC-<)Z. <.

<ё20>'t року

rруЕт

п



Додаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
пропояВуоЗнакпогiршеннясанiтарноГостанулiсовлlхtlасад,fiенЬ

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ЩП"Гутянське'lЛГ
(найменуванr, 

"nu.n",iu 
лiсi в, постiйного лiсокорисryвача)

лiсництво Володимирiвське_, *uuр,-Ё{, видiл J площа /S,8

Таксацiйна характерI,tстика насадження

BiK ýр,, бонiтет У , серелнiй лiаметр *'2 см, середня

тип лlсу
rрунт

Лiсопатологiчна характеристи ка

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам. обледеrtiнllя, вIдмираI{IIя та

всихання дерев,"захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоТ/листя, Ha,IBHicTb гусениць, рtасовий

- 
iекспозицitт _____, пiдлiсок 2а7 ЮёР

;il;;;й;, on*u"o хвоi/лиg:тя, вiллуr}ення кори на сто,,вбурах та iHl'li ознаки, HexaPaKTePtIl

дJuI нормаJIьного "i"iT лйi"i фШ#Zэ %;r ry*'

:l Лiсничий_--------..-|-.-
(лiсничий (пЬмiчник lliсничого))

кОЧ> Ч ' 20/Рроку

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiлпфиемства щодо

ta

склад
висота ffiо""ота 1P_;fr{

iа..Iи, прiзвлrше)

(iнiшiаrи, ttрiзвлl tuе)

Висновок
(сектору) охорони i захисr,у лiсу державного лiсогосподарського

пiдприсмства або прелставнИка держаВного сIlецiLцtзовансll,о jllctl jilx},lcH()lL)

необхiдностi провйення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих захоJtiв за

(iнiuiсr-гlи,

,татами
п



Додаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕНIUI
пропояВуоЗнакпогiршrеннясанiтарI{оГостаtlулiсовлlхllасад,ке}lЬ

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП"Гчтянсьt(е"ЛГ
(найменуванr" unu.nшiu л iсi в, постiйного л iсокорисryвача)

лiсництво
ё Володимирiвське_, квартаJI Н"(,,видiл 9 ,плоша /, о ,u

таксацiйна характерljстика насаджен}lя

Лiсопатологi чна характеристрl ка

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмира}tня та

;#j,"fi #;, ;;;;;;;;, iБ ;й,; 
-* iд" 

" 
** и хвоi/л и стя, н ая в н i 

:,: :: ::: }:; :ff:, " " 
о

-_л_l_._л-, -л i,,,,,; лоuаtrIl ."rяпяктепt{ i

дJuI нормального стану лерев) т2-

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке. середнс. сильне (необхiлне tliлкрес.itи,ги)

Вид розгiолiлу пошкоджених лерев: поодинокий. груповий. куртинний (необхiлне пiлкресJtи,гtл)

обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), м3/га _-gY тому числi суъостiйнt,l i 3

Майстер лiсу
(посала) (пiд-пй

,: Лiсничий-
G"r*"й (пЬмiчник .lliсничого))

раfu
u?/,r, q ZOИpoKy

Висновок

iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу о.|*ui::lп ni:,o|o:::,tup:::n,o

1niao*"an""ao*o.b; nionp"iraTBa або представника державного сIIецiалiзованого Jllco,]axt,lcHO0,0

пiопрц.*.тва щодо необхiдностi проu.д*y,:::".u*"Ьп* ", 'т''"о"""l:ЗДОРОВЧИХ '1Н;;1

(iнiшiiчlи, прiзви rrte)

прiзвице)

?,ИZalZza
Б"*ф--

р/р

u/)P,1 : ;2/8' , 2oi,O poKy

(iнiчiiuiи,

ознаки погiршення стану лiсових насад)кеtlь виЯВý



лiсництво

.Щолаток 2
ло Санiтарних праtsил в лiсах Украiни

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу 03нак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

_XapKiBcbI(a область
(Автономна Ресгryблiка Крим, облаffi

. ДП"ГутяrIськеltЛГ
(власник лiсiв, постiйний лiсокористувач)

Володимирiвське-, квартал б 2 
-, 

видiл q ,плоIца J/, Y ru

Таксацiйна характеристи ка насадження

тип лiсу Сl ,1ЕС льеф la 9Щ44.14Сй , експозицi
rpyHT Qз *--: 

, пiдлiсок Urf,_?_----*_---!/

Лiсопатологiчна характеристика \
вид пошкодження насадження (.llicoBa пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'Иання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусениць, масовий
лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi oa"u*", nexapaKT"pHj
для нормМьногО станУ лерев)_ ВiлмираНtlя та всихання СfZ42ёвэzz Cgc2'/-ec-c-c''

СтупiнЬ пошкодження, ура)кення: поодИноке, слабКе, середне, сильне (необхiлне пiлкреслити)

Вил розполiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртинний (необхiдне пiлкрес лити.)

обсяi'ушкодженоi леревини (oKoMipHo), мЗ/га .Ю у томУ числi сухостiйiот F

N,Iайстер лiсу_
,,/0,4посада)

а<* 2фdLоокх

Лiсничий
(ltiсничий (помiчник .lriсничого))

,,Ус , ZZ, i: 2ф 0_року

висtlовок
lнженера вtллiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiлприемства або предс.гавника державпо.о .п.цiалiзованого лiсозахисного
пiлприемства Щодо необхiдностi проведення лiсозu*иiп"* чи санiтарно-оздоровчих заходiв заО"'ff3^И/zl,;!'ё"*rУр#УЦZ", еРИ __ ."].o'"i ДiЛЯНКИ:

%uа*-"о(*ffi;Б;r"*ф

(iнiuiали, прiзвише)

-р9,щ_фдg_2w8 року

пiдрiст

(iнiчiали,



/]олаток 2

до Санi,гарних llpaгJlt-l

ПОВIДОNIЛЕНН'I
про появу озIIак погiрlпеlllrя cattiTaptloгo стаIIу лiсових насадiliеllь

XapKiBcbKa область
(Автономrrа Республiка Крим, область)

ЩП " Гуr,янськеllЛГ
(rlал-tменуваrlня влас}tика лiсiв, постiйного,ltiсокористувача)

.,a 
'

лiсництво _IlолодIrмIIрiвське_, квартал оэ , вилiл _ / , п"lоlilа /а

Таксацiйна характеристика насадження

вiкЩ_р., бонiтет 2 , середнiй дiаметр
' aL_cM, середl{я

"""oru[i, повнотфь&,

тип лiсу експозицi

грунт, , пiд.ltiсок /c/LT

Лiсопатологiчна характеристика

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, сI{iголам, обледеIliн1,1я. вiлмираIIIlя та

всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiс,гь гусениць, пtасовий

лiт метелИкiв, опадання хвоVЛистя, вiдлУщення{оРи на стовбурах та iншi ознаки, HexapaKT,eptti

дJuI нормального ";Ы;;;;"> 
jй4Ьi _ОСtU^|Ja-/c-la?

Ступiнь пошкодження. ураження: поо.1I.1ноке. слабке. серелнс, си.Ilьне (необхiлllе ttiдкрес:tиr-t,t )

Вид роЪподiлу пошкодженрlх :tepeB: поодинокий, груllовий, куртинний (необхiдне пiдкрес;tиr ll)

7r^

а-

обсяг ушкодженоТ деревини (окопriрно;. мr/га Эс,у тому числi сухостiйноi

_ (по_сала)

,, /0, Z<le.1_20ИpoKy---т-
Лiсничий

(лiеничий (помiчник :liсничого))
ч | /У"а%ry<
--ТПЬ-дI (iнiuiа.lrи, IIрiзвtlrttс)

Висновок

iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захlлсту лiсу лержав.ного лiсогосподарського

(лiсомисллrоauпо.Ь; пiлпр"i*aтва або представII14I(а держаВ[Iого сIIецiitлiзоваttсlго ;tiссlзltхtlсн[)Iо

nionp".*.TBa щод; необхiдностi проведення лiсозахисних чи санiтар""_,i.tll""'"* 
'Ti:l,i,.],1

20{2QpoKy

Y

ё, ZЯ
(irлiuiбли, прiзвлrще)

u29, Z';Urc/ё/

"nno/A Д



Додаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННrI
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbкa область' (Автономна Ресrryблiка Крим, область)

ЩП"ГутянськеllЛГ
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

лiсництво 

-Володим 

ир iBcb ке_, KBapTmI /J2, видiл ,,площа /Z гау

Таксацiйна характеристика насадження

склад /оё' , BiK б ? р., бонiтет З , серелнiй дiаметр
ur.oruJffioraQa-

Jо см, середня

Лiсопатологiчна характеристика

вид пошкодження ЕасадженЕя (лiсова пожежц буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та

всиханшI дерев, зЕIхаращеНiсть, об''Йання цпсiДникамИ хвоi/листЯ, HMBHicTb гусениць, масовий

лiт мЕтелИкiв, опадШrня хво7.тГистя, вiдлУщення кори на стовбурах та iншi ознаки, HexapaKTepHi

дJuI нормtшьного стану лерев)_Вiдмирання та всихання дерев
Нzzzеrэr ?fr),zzzlZz-

Ступiнь.пошкодження, урtDкення: поодиноке, слабке. середнс, сильне (необхiдне пiдкреслити)

Вил розпОлiлу пошКоджениХ дерев: поодинокИй, груповИй, куртинНий (необхiлне пiдкреслити)

обсяг ушкодженоТ деревини (oKoMipHo), м3/га 3ау тому числi сухостiйно\ 7
l

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявъв>

_Майстер лiсу_ €
(посада)

u 26 о 2ц6<-r} 2О!,Q року

_Лiснlлчltл"t
(лiсничий (полriчник лiсничого))

uCb, ZL/3 20!12року

iнженера вiллiлу
(лiсомисливського)
пiлприемства щодо

Lt

(пi.rпис)

Висновок
(сектору) охорони i захисту llicy державного лiсогосподарського

пiдприемства або flредставIIика державного спецiалiзованого лiсозахисного
необхiдностi провелення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

lп
ог;tялу j7 санiтарного /7/1]ЕT аНу лiсовоi дiлянки:

? €- tl,frо 0Щrll tl t (Гl2

(iнiцiали, прiзвище)

резул

' rlф 20lO року

рiзвиurе)

|/z-az
?тzё/z.а/тzло/?)2-,< .

(iнiцiаллt
rа Рс,

сr а-
(iнiuiагl ;rtфвише)

l /-//a,/ze/e/ce

u09 ,,



Додаток 2

ло Санiтарних прави_l

ПОВIДОМЛЕНIUI
про появУ ознак погiршеlltrя caIliTapIIoI,o стаIIу лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
' (Автономна Республiка Крим, область)

ЩП"ГутянськеllЛГ
(найменуваllня влас}Iлlка лiсiв, постiйного лiсокористувача)

, експозиtli

обледенiння, вiдмирання та
наявнiсть гусениць, масовий
та iншi ознаки, HexapaKTepHi

дJUI нормаJIьного стану дерев)_Вiдмирання та всихання дерев
опс/a,

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке*gsрgцg сильне (необхiлне пiдкреслити)

В"л ро-одiлу пошкоджених дерев: поодинокииrщщ.gдц куртиttний (необхiлне п iлкресл

а

ити)

uZ,, 2фОроку

fu@
Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого))
v /Ian(_

(пiлпис)

u/6 , lC, 2Щ! року

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiлприемства шlодо

ru?Y лйюit'#Y|"п ryА лiсовоi дiltянки:

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

пiдприсмства або представника державного спецlалlзованого лlсозахисного

необхiднОстi провелення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

лiсництво 

-Володимирiвське_, 

КВаРТа,1 ё2,видiЛ g ,площа л!_,u
Таксацiйна характсристика I1асаджеtltlя

фfu_, B1KP р,, 26 см, середня

тип лlсч

склад 9
висотаJЕ повнотам,

.а
LA

rpyHT CL, , ltiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика

Вид пошкоджеI{ня насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам,

всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя,

лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiд.чl,iцення кори на стовбурах

обсяг ушкодженоI леревини (oKoMipHo), м3/га Ю , у тому числi сухостiйноi

ознаки погiршення стану лiсових насаджснь виявив:,

Майстер лiсу
(пiлпис)

(iнiчiали, прiзвище)

(йдпис прiзвиlше)

, рельсф
, пiлрiСт



Додаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННrI
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbкa область
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

ЩП"Гутянське'lЛГ
(найменуваttня власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

лiсництво _володимирiвське_, квартаJI /,/а rвидiл 2 ,площа t V ,u

Таксацiйна характсристика насаджеtlня

склад /а 1 , BiK Щр., боttiтет о{. ,, серелнiй ilaMreTp & 7
висота/9 м, повнота О_Jd

Лiсопатологiчна характеристика

Вид пошкодження насадженЕя (лiсова пожежq буревiй, снiголам,
всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя,

лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах

для нормального стану дерев) _Вiдмиранffi>х?ння р#_ _

Ступiнь,пошкодження, ураження: поодиноке, слабке.д9щщ*сильне (необхiлне пiдкреслити)

Вил розпОлiлу пошКоджениХ дерев: поодинокИИ,_щцqвИй, куртинний (необхiлне пiлкреслити)

обсяг ушкодженоi леревини (oKoMipHo), м3/га эе , у тому числi сухостiйноi /о
I

Ознаки погiршення стану лiсових

Д.. У rувr"rц.-
(iнiuiали, прiзвище)

Висновок
iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського

(лiсомЙсливського) пiдприсмства або представIIика державного спецiалiзованого лiсозахисного

пiдприемСтва щодО необхiднОстi провелення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

'*"У,rcWМrуУ-rrл"аF;Ш Р "*"

см, середня

Ёп7

обледенiння, вiдмирання та
наявнiсть гусениць, масовий
та iншi ознаки, HexapaKTeptli

Майстер лiсу
(посала)

< Z 6, 22- г 2фороку__--т-

Лiсничий
(лiсничий (пбмiчник лiсничого))

<< И>> фВцр 20l0poKy

(пiдпис)

(iнiцiали,(



/-lодаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВIДОNIЛЕНIUI
про появу ознак rtогiршення санiтарIrого стану лiсовлlх Ilасадiкень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

Ш" Гутянське"ЛГ 
.

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

лiсництво

Таксацiйна xapaKTepI,tсTLIKa насадження

"*пuо/фа 
!,л, , ui*d Гр., бонiтет 2 , серелr,riй лiаметр 2 у_ cN,l, середня

висота d.l м, повно,TaO4ZO

тип лiсу (а /с/17, еьr,

Лiсопатологiчна характеристи ка

вид пошкодження насадженн" (n]_.9uu пожеТ1] ur|::.'i,,лlli:::::,:'"{li":ll'ii;:ЖТ:lil;

Володимирiвське_, квартал /0t,,видiл /Р ,площа -{!_га

;###:ffi;Ё;Й]'J;;, ;;Й"; ,-iо""-^"и хвотiлистя, наявнiс,гь гусеНИЦЬ, r'аССlВИl"l

, л-л_6.,_оч -о iuTrri п?няки- HexaoaKTePtti||.ffi;Ж;,;й;;;;,iфJ", вiллушення кори на.стов_бурах та iншi ознаки, Hexapa*Tep}{l

дJUI стану rcреф Р) /па.- rt
с/,ZZсJ

Ступiнь пошкодження, ураження: поодLiноке, с.rабке.9ереlн€.,сильне (необхirrrlе пi,'tKpeclttl,t tt)

Вид розполiлу пошкоджених дерев: поодинокий, грцrовий. куртинний (необхiлне пiдкрес,ltитtr)

обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), м3/га ? ,у тому числi сростiйно i S-

' : _____...лл
ознаки погiршення cTal]y лiсових НаСаД}КеIIЬ О"*"Э _z_=
_Nlайстер лiсу*-- |/ ч -,, ,

посада) (пiлпис)

Висновок

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприемства щодо

резуль,
IIr}тарного52qц ,Еогrцду

(сектору) охорони i захlлсту лiсу державного лiсогосi"оi.ryi::,"

nionp"araTBa або прелставника державного сItецiыtiзtlваtttlго _Ilco-]ii\llcl1()I()

необхiдностi провйення лiсозахисних чи санiтарно_.оздоровчих заходв, за

оппялч сацiтарного _ стдну.| D лiсовоТ дlлянкI{:

,Щ,>
,i,
||, ЛiсничиЙ-

СЙй*й (пЬмiT ник .;riсничого))

". у ZИoz-aza
(iнiшizurи, прiзви trie)

20JOpoKy

(пiлп прiзвише)

20/2 року

,/д



До:аток ]
. до CaHiTapHI{\ п)ззi:..

повrдомлЕнtIя
про появу ознак llогiршеlrня calliTaplloгo стану лiсовlrх насадrtiень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, област.ь)

ДП''ГутяtIське'lЛГ
(найменуваНня власника лiсi в, постiйного лiсокористувача)

лiсництво Володимирiвське_, квартаJI 7/У{,вплiл У ,площа {Z га

Таксацiйrrа характеристика насадження

,, BiK ?0_р., боttiтст 2& , серелrriй лiаметр 3L 
_висота d9 м, iовнотаQ1!,У 3L _см, середня

тип лiсу /f(

'/a/?-/aez/, е к с п о з и ц irрунт
, пiл.ltiсок J/lq1

Лiсопатологiчна харак,геристика

:ЖНТ#::Х_:::Н}:::: g:.,:#,зTlT3:*февiй, cltiголам, обледенiння, вiдмирання rа
;iiilж*::,}";}1*TJ:il?^i9,T,T-:" ,пiдu"п;;';;;ii;";;'#;#:,Тх],i;;#:riх;;
Hж.#i;iJ}1}]"":""KT*.*:y:::.iЩ;.;;;;#,JJ;;rffi Ъ".,Зii]Хli;J"Х.,".Н1
дJUI нормального стану лерев)_Вi дмИРТу::9 

-rуу!"ня 4е_ррв

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке. середн€.;сильне (необхiдне пiдкреслити)
вид рьзподiлу пошкоджених дерев: Поодинокий, груповий, куртинний (необхiдне пiдкреслити)
обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), м3/га Э()_,у тому числi сухостiйноi /
ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:_Майстер лiсу_ - -i; - 

'

чИ, (пiдпис)

_Лiсничий
(лiсничий (помiчник ;."**") * 't,#,'(

BltcHoBolt

Д Z ilа-lrаruа
(irriцiали, прiзвище;

о-Zо 
', 

2ффоку

iнженера вiлtiлу
(лiсомисливського)
пlдприемства IIIодо
резудъJатаIии.

/totn /t {,
ОгЛяду _ сан тqu\,-----'-*'":,:л:"уvDf{rл 

J4лUлltJ Ja

i_;r/* 6.";;::УЬ а)х"у лiсовоi дi'янки:

_j'_T:t'l охорони i захистУ .ltic1, державного лiсогосIIодарськогопlдприсмства або Представ}lика державI{ого спецiалiзоваlrого лiсозахисного
"::U_:'j:r"cTi проведення лiсозu"".""* чи санiтарно-оздоровчих захолiв за

20/4оку звище)

il4Zz''c^
а

,rlS, ''?'^"' - 
20/,ороку 

(пiдrlиф
<tу,/-!?ИИша_
( l rt r ttiалй"4tрiзвише)

,-с,ffi



Додаток 2
. до Санiтарних правлlл

ПОВIДОМЛЕНtIЯ
про появу ознак rlогiршеlrrtя саtliтарного стаIIу лiсових насаджень

( А,,Т,:ffi 
' Ёj 

"#:, 
-? XifJ : а ".,,,

I
(наймецчван"Д*."*:l [',|"Н "*Г.,^^,.^_, -ного лlсокористувача)

Володипrllрiвське-, квартал /// uилiп 2 ,площа 4 /- га

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке. с.rабке, сеге-т}]с- сильне i,r.oo*io*й;r;;"'
Вид рЬзпОлiлу пошКоджениХ дереts: поолиIiокИri. грr,повtll:l. кl,ртинНий (необхiДне пiдкреслиr.и)
l1Rл-* -----обсяг ушкодженоi деревини (oKoMiprlo). пt3/га 

-re_ \, то}1). числi сухостiйнот 5

лiсництво

тип лiсу
експозицiгрунт

, пiдлiсок ,//!ё?3 ZlГ
Лiсопатологiчна характеристика

:# ## Тffi:|]_ЖНýН: g :':"i J." T;*,31:.ll 
i 

1 l 1.1 
i г о л ам, о бл е ц е н i н ня, в iдм и р ан н я т а;ifilж#:::;Hln***::,,:,T:;ffi ;iiff i'i; j} ji,i#,"*ff#Xru;Ж:'#K#

i;й;#'ffi;.Т;'fr';ilffifr;
п пq Uлhr,л w l ознаки, HexapaKTepHi

n &/, 20/Ороку
(пiлпис)

сййtji#,1]f-';*ыы,- #i::K
u-Ц' 

; 2О/0 року

Висновок

а i ш/r"**-
(iнiцiа.гlи, п;БЙЫ-

|а-

iзвище)

iнженера вiдriлу
(лlсомисливського)
пiдприемства щодо
резуль, и

rи

>/?z2
|212,-?zz>z--c>z?c"'?2,

прiзвиrле)'',fr' 
'iйё.zZ.l 20И року

пlдrIllс

ё,с ffiu



Додаток 2
, до CaHir.apHlr.\ IIpaBIt-l

повIдомлF][Iня
про появу ознак погiршеlrня catliTaplloгo c.l,aIIy лiсових насаджень

XapKiBcbкa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП''Гутянське''ЛГ
(наh.rенуваНня власника лiсiв, постiйного л iсокористувача)

лiсництво .-Володим ltpiBcbKe р,U , u"дiп И площа 2, Э
таксацiйна характеристика насадження

склад I+/Щ, BiK 9О р., бочiтет oLвисотаJ5 м, по"rоrчqф
& ,, серелrtiй лiаметр JLJL см, середня

тип лiсу L dФс- рельсф , експозицi
,пiдрi

Лiсопатологiчна характеристика
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, crlilголам, обледенiння, Bilдмирання тавсихання дерев, захаращенiсть, об'i,

та lншl ознаки, HexapaKTepHil vJrrgl\Il, пgл4РdК l(ДлянopМaпЬнoГoстaнyлepeв)_BiДМиpaнняTaBсиxaннЯДepeBЩ

'z{c*cf

СтупiнЬ пошкодження, ураження: поодИtiоке, слабке,_с9редне. сильне (необхiдне пiлкреслити)
Вид рЬзпОлiлу пошКоджениХ дерев: поодинокИй,,груповИй, куртинНий (необхiдне пiдкрес лиl,и)
обсяГ ушкоджеНоТ деревиНи (oKoMipHo), мЗ/га 

-3с_,у тому чис"цi сухостiйно i 6
ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:
_Майстер лiсу_ t/ 2а1 ' ^с 

а.
(пiлrrис)

2N2року

(illiuiали. прiзвище;
,, Д, i}a#r-* 2о/?року

,/

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприсмства щодо

J'_1::l'l охорони i захистУ лiсу державного лiсогосподарськогопlдпри€мства або преДставI{I,1ка державI{ого спецiалiзованого лiсозахисногонеобхiдностi проведення лiсозu*"ь"r* чи санiтарно-оздоровчих заходiв за. оriядУ - санiтаDного
'/ ё'-^iп-/r-обi)""ZУЭ с}УV лiсовоi дiлянки:

rpyHT й

Висновок

резу 1ми
п'/

ZZ_l zaa,ryzoz.e?z'c'

1rrрiзвтаще)ч_Ц,
посада

206И.року

fuл-Ьа*
(iнiцiа.rli, пfi звлlrц9



Додаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННrI
про lIояву ознак погiршенlrя caHiTapнoгo стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa обJIасть
(ABToHo:rr на Ресггу-бл iKa Крим, об.пасть)

ЩП"ГутянськеllЛГ
(найменування B.-IacH}iKa лiс i в. постi й ного лiсокористувача)

см, середняЁ

лiсництвo-Boлoдимиpiвcьке-,n"up,a,1ft,видiла,плoЩaИ!'u

сКЛаД.q ./оа
Таксацiйна характеристика насадження

,, BiK _Цо., бонiтет & , серелнiй лiаметр
висота ff м, повнота С}/

, експозицi
, пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика

вид пошкодження насадження (лiсова пожсжа, буревiй, сttiголам, облеДенiнНЯ, вiдМИРаННЯ Та

всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусениць, масовий

лiт метеликiЪ, опадання хвоi7листя, вiдлуlцення кори на стовбурах та iншi о3наки, HexapaKTepHi

дJuI нормаJIьного стану лерев)_Вiдмирання та всихаlня дерер,ц/ф3- .;
"Z/zzrZl'

Ступiнь.пошкодження, ураження: поодиноке, слабке,,середIIс: сильне (необхiлне пiдкреслити)

вил розполiлу пошкоджених дерев: поодинокии,, .р:повдд, куртинний (необхiлне пiдкреслити)

обсяг УШкоДженоТ леревини (oKoMipHo), м3/га 3о ,У ТоМУ числi сухостiйноi € 
-_

t

Ознаки погiршення стану лiсових

u 0j, 20JOpoKy

лiсltlrчиl"t
(лiстrичий (поплiчник лiсничого)) (iнiuiали, прiзвище)

lнженера вцдlлу
(лiсомисливського)
пiдприемства щодо

Висновок
(сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського

пiлприемства або представIIика державного спецiалiзоваIIого лiсозахисного

резуль }{

необхiдностi провелення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходlв за

пгтtqпrl ^ пяrт,iтяпяого станч лiсовоi дi,llянки:

?л i;*o/rJuo d, tr)^Y)'o ервСТаНУ ЛlСОВОl ДlЛЯНКИ:

насаджень виявив:

ч_Ш, ?Zаil/rur" 20Ю року

iлfiис)

,, ", ,J r.d2-

,{эlа_
(поЕала)

2lýzx-r

), /с',
(iHiui



Додаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННrI
ПропояВУознакпогiршенlrясаtliтарШогосТанулiсовихНасаДженЬ

XapKiBcbKa область
(ABToHorrHa Ресг;-бл iKa Крим, область)

ЩП"ГутянськеllЛГ
(найшекуванн* впасни*а лiсiв, постiйного лiсокористувача)

лiсництво

, пiдлiсок fл2, r-
Лiсопатологiчна характеристика

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та

всихання дерев, "захаращенiсть, об'тдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусениць, масовий

лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлуtценЕя кори на стовбурах та iншi ознаки, HexapakTepHi

для нормальflого стану дерев)_вiдмирання Та Всихання 
Ж-

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, с-lабке. середнс. сильне (необхiлне пiдкреслити)

Вид оозпоДiлу пошкОджениХ дерев: поодинокИй, грr,повltй, куртиtlний (необхiлне пiлкрес-питr,l)

о 03'

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого))

,,О3, Ц 
zOИpoKy

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприемства щодо

7о п f

2g/\oKx
(пiдпис)

Висновок

(iнiчiали, прiзвише)

(сектору) охорони i захисту lricy державного ni,o,o_:::::p.::::,"

nionp"i".TBa абЪ представI{ика державного спецiалiзоваtлого лlсозахисного

необхiдно.rl проu.л*y,:::".^-"'":};J"санiтарно-озДорОВЧИХ'Т:iТ_;1

T*^'l,b бtёtT},l е22

Таксацiйна характеристи ка насадiкен ня

, BiK €/ Р., бонiтет ,Z , серелнiй лiаметр ZО см, сереДня

лоYнотаЩ/

а"аРа , рельеф , експозицi

Zт ,пiлрi

обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), мЗ/га ,2Г, ,у тому числi сухостiйно\ 6

ознаки погiршення стану лlсових

Майстер лiсу

u 09,, 20 4D року

пiлпис) h, прiзвиrrrе)

n //r/eAn



Додаток 2

ло Санiтарних прави.II

IIОВIДОМJIЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного cтatly лiсових насаджень

XapKiBcbкa область' (Автономна Ресгryблiка Крим, область)

ЩП"ГутяtIськеllЛГ
(найлr.tенування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

рельсф
, пiлрИт

Лiсопатологiчна характеристика

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та

всихання дереЁ, захаращенiсть, об'iДан}Iя шкiДниками хвоi/листя, наявнiсть гусениць, масовий

лiт метеликiъ, опадання хвоi/листя, вiдлУщення кори на стовбурах та iншi ознаки, HexapaкTepHi

дтя норммьного стану дерев)_Вiдмирання та всихання дер 
_

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, с.цабке, середtlс. сильне (необхiдне пiдкреслити)

Вид розполiлу пошкоджених дерев: поодинокий, групорий.Jсуртинний (необхiлне пiлкреслити)

обсяГ ушкодженоi леревини (oKoMipHo), мЗ/га :Ю , у тому числi сухостiйноТr
лiсових насаджень виявив:

,_{-sОзнаки погiршення стану

_Майстер лiсу
(пiдпис)

nP/ , ?, 2ОРроку

iнженера вiллiлу
(лiсомисливського)
пiлприсмства щодо

Висновок
(сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського

пiлприсмства або представIIика державI{ого спецiалiзоваttого лiсозахисного

необхiдностi провелення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

лicництвo-Boлoдимиpiвcьке-,*uup'-y'Д,u^д\n,!Z-,плoЩaZL'u

Таксацiйна характеристика насадження

склад
висота /6 ота Q!/

BiK# р,, бонiтеr,-!3 , серелнiйдiаметр /l см, середня

тип л,

rрунт

{4_

резуль ,оh

20И року

експозицi
IIIДЛIСОК

iliУбиrче)



-лiсництBo-Boлoдимиpiвcьке-'кBapTа.п//,видiлz,плoЦlaZZгa
Таксацiйна характеристика насадження

склад db ?.* , BiK{p., бонiтет 3 , серелнiй лiаметр /8 см, середня

висота /{Y,, пбвнота аg

Додаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbкa область
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

ЩП"ГутянськеllЛГ
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

, рельеф експозицi
, пiд , пiдлiсок м' a-?rz/,

Лiсопатологiчна характеристика

вид пошкодження насадженЕя (лiсова пожеж4 буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та

всиханнЯ дерев, захаращеНiсть, об'iДання шкiДникамИ хвоi7листЯ, наявнiсть гусениць, масовий

лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, HexapaKTepHi

для н орма:ъног о ст ану дер ев) 
-В 

i ДМИР аНЙ 
;:Z#2Н 

Я ДЬ2.^
Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середне. сильне (необхiлне пiдкреслити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий.rлrцguиg,дуртинний (необхiдне пiлкреслити)

обсяг ушкодженоi леревини (oKoMipHo), м3/га -ю , у тому числi сухостiйно\ 7

(посала)
,rOt, ИУа ' 20Ироку_--т-

(пiдпис)

ua/,, U/ 20Рроку

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiлприсмства щодо

(iнiuiали, ше)

ёt
(iнiuiали, прiзвище)

Висновок
(сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського

пiдприсмства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
необхiдностi провелення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

<--

резуль и P'o-1-C'Щ}.iЁ-e а}У "'Ч ДiЛЯНКИ:

0И
прiзвиlле)

,,1Q9,,

'/о

рок),

йiдпис)

,rn ni"y . 4
tpyHt-Z/r'



Додаток 2

до Санiтарних правиjl

IIовIдомлЕ,ннrI
про появу ознак погiршення caHiTapt{oгo стану лiсових насаджеIIь

XapKiBcbкa область' (Автономна Ресгryблiка Крим, область)

ЩП"ГутяшськеllЛГ
(наЙr,rенування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

обледенiння, вiдмирання та
наявнiсть гусениць, масовий
та iншi ознаки, HexapaKTeprri

лiсництво _Володимирiвське_,п"uрr^УiVJ, видiл /3 ,площа Э_о га

iйна характеристика насадженняТаксац

"клаЩL, BiK 6_{р., (

висота f} м, повнота С} 4/
бottiTeт L , серелrriй дiаметр ,/L см, середня

, рельсф '& z,ц<<rо},експозицi
' , пiдрiс' , пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам,

всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя,

лiт метелИкiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах

дJUI нормального стану дерев)_Вiдмирання та всихання дерев
'c'/zlciC{

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

Вил розполiлу пошкоджених дерев: поодинокий,IдшощLкуртинний (необхiлне пiдкреслити)

обсяг ушкодженоТ деревини (oKoMipHo), м3/га -Ю ,у тому числi сухостiйноТ 2

ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

_r; 
-

(пiлпис)

Висновок
(сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського

пiдприiмства або представIIика державного спецiалiзованого лiсозахисного

необхiдностi провелення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

-Майстер 

лiсу-
(посада)

uC2, 2,/ёr-" _2VОроку-_---7-
Дiсничий_

(лiсничий (помi,шик лiсничого))

uCZ, Lei 2О/!року

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiлприемства щодо
DезчльтатамиI J 

уГоrь
санiтарного дi:rянки:

а<_
(iнiuiали,

(iнiuiали, прiзвище)

ог;tялу

20da року

:ricoBoi

, прiзвишtе)

u 29'

/ёz2



Додаток 2

ло Санiтарних правил

rIовIдомлЕнIUI
про появу ознак погiршення санiтаргlого стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область' (Автономна Ресгryблiка Крим, область)

ЩП"ГутянськеllЛГ
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

лiсництво 

-Володlлмирiвське_, 

квартаЦ /Н,видiЛ У V , , плОща _QЗ_,u

Таксацiйна характеристика насадження

lliK €6 р., бонiтет _L , середнiй дiаметр /У см, середня

висота /з м) повнота еLЦ

тип лiсу 3
,пiдлiсок ,n' " .rрунт lFZ.c

Лiсопатологiчна характеристика

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та

всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусениць, масовий

лiт метеликiъ, опада"ня хвоvлистя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, HexapakTepHi

дJuI нормЕrльного стану дерев)_Вiдмирання та всиханнa 4?рев/Zбор 'Z2ezz)tl

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, серепнq сильне (необхiлне пiдкреслити)

Вид розполrлу пошкоджених дерев: поодинокий' груповий. куртинний (необхiдне пiдкреслити)

обсяГ ушкодженоТ деревини (oKoMipHo), м3/га _ {О ,у тому числi сухостiйноi 9

лiсових

(посала)

" 
0J >> Zz bбzzl 20,Рроку

Лiсничий_
(лiсничий (попtiчник лiсничого))

lнженера вцдlлу
(лiсомисливського)
пiлприсмства щодо

(пiлпис)

(iнiuiа.гrи, прiзвище)

Висновок
(сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського

пiлпр"ir.тва абъ представника державI]ого спецiалiзованого лiсозахисного

необхiдностi провелення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

- <'-r-
: oy'{z-

(iнiшiали, lфi

результатдди
d/ D rп,

/а-ц/а_



Додаток 2
ло Санiтарних lIравил

повrдоN.rлЕннrl
про появу ознак ltогiршеlrня санiтарного cTarly лiсових насаджень

XapKiBcbкa область
(Автономна Республiка Крим. область)

( н а йм е ку в а н 
"f, * "Ж Н,',:"ý 

"{iln,. о * о о 
". 

rу в а ч а )

ВолодrtпrlIрiвське-_, квартаII Щ,видiл ? ,площа -Y_6_ru
Таксацiй на характеристика

"** Ц ЙЗ , "iI .?2 р., боlliтет Z ,

тика насадження

Серелrriй лiаметр 32 см, середняьисотаq&{м,Бl;"*;,;,i#
, сttспозlлцi

пiдлiсок /ZГ
Лiсопатологiчна характеристика

:#*ХТТ#::Т_ЖТý:i: g:,,:*.i_"тiтз:,.9J|евiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання га
;ifilж*:::";,;}хптJji;?"::,тr:::::чт!;;;;;i;,!;,,#;,хнх],Lfiж:тiъх"l;

---J r-.для нормального стану лерев)-вiдмирання та всихання дерев

СтУпiнь пошкоджеЕня, Ураження: поодиноке, слабке, серgд,не. сильне (необхiдне пiдкреслити)
Вид розпОлiлу пошКоджениХ дерев: поодинокИй, груповИй. куртинНий (необхiдне пiлкреслиr.и)
обсяг ушкодженоi деревини (oKoMiplro). лt]/га 

--Ф . y т.ом}, чис.lti сlхостiйно Т -L
Ознаки погiршення стаIIу лiсових насаджень

лiсництво

_Майстер лiсч

,r И,

Лiсничий
(лiсничий (помiчник Й*"-ФГ

виявив:

tz€
(пiлrlис)

Lе И?Zzеп?.с,
(iнiцiали, прiзвище;

u Д' ( 2Wо року

iнженера вiддiлу
(.rriсомисл и вського)
пlдпри€мстtsа щодо

Висновок

_I'_:т:lл охорони i захистУ лiсу державного лiсогосподарського
l1,:P:y:TBa або представIlIlка державtlого спецiалiзоваlтого лiсозахиrrн.\гл

резуль
F||"йZtр{е Й;)У"О'Ц" 

СТаНУ "llicoBoi дi.llянки:

(

u 9Q,



Додаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННJI
пропояВУознакпогiршtеннясаlliтарногостанУлiсовихнасаДженЬ

XapKiBcbKa. область
(АвтоноЙна Ресгryблiка Крим, область)

ЩП"Гутянське"ЛГ
(наfuаенуван"" unac""*a лiсiв, постiйного лiсокористувача)

лlсництво

склал /СЦ , BiK37 р., бонiтет _ У ,

висота л*,Vповнота QLj

Лiсопатологiчна характеристика

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiiл, сttiголам, обледенiння, вiдмираFIня та

всихання дерев, ^захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвот/листя, наявнiсть гусениць, масовий

лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлуtцення кори на стовбурах та iншi ознаки, HexapakTepHi

дJUI нормаJIьного станУ лерев)_ВiдIчмDаF}Ня та всихання деревlclГrJ ЛvРwD'-"'^'2ёr7о/сп-3i 
цrБк а,_

тип лlсу
rрунт

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке,jg!ýдiЕý. сильне (необхiлне пiлкреслити)

Вил розполiлу пошкоджених дерев: поодинокий, грчLовий, куртинний (необхiлне пiдкреслити,1

ознаки погiршення стану лiсових насаджень вия

Майстер лiсу_
(iнiчiали, прiзвише)

nl/,

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприсмства щодо

резу}ьтатам,и

р у r/haeezzp
(iнiuiали, прiзвише)

Висновок
(сектору) охорони i захисту llicy державного_ i-r,::"_с.::::.y::::,"

пjо"р"Ё".тва абЪ представн ика держаВного спецiалiзован ого,ц1 созахисн о го

необхiдяостi провйення лiсозахисних чи санiтарно_оздороu""*,T:1l:,,o

ог:tядУ санiтарноГо .., n л стану лiсовоТ дlлянки:

л i oбxjel;uJ U/'/-)

Володимирiвське_, квартал /JJ ,видiл УО _ , площа бr ! га

Таксацiйна характеристика Itасадження

серелнiй дiаметр -1а см, середня

2о/-Сроку

/,_П lci'lr, гtрiзвиutс)

Обсяг ушколженоi деревини (oKoMipHo), м]/га 3Q 
;

тому числi сухостiйноi 5 _



про появу ознак

Додаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕНН,I
погiршенlrя сан iтарного станy лiсо Blrx насад,кень

XapKiBcbкa область
(Автоно'мна Ресгryблiка Криrr, об,пасть)

лiсництво

Таксацiйна характеристика насадження

/8 см, середня

Лiсопатологiчна характеристика

обледенiння, вiдмирання та

наявнiсть гусениць. лtасовиit

та iншi ознаки, HexapaKTepHi

дJuI}:ормальногостанулерев)_Вiдмиеання;;2#2ЖО"О;;

ВидпошкодженнянасаДження(лiсовапожежа.бl'ревiГл.сttiго.лам.
всихання дерев, "ru*upr"icTb, об'Тдання шкiдника\{и хвоТ/лlлстя,

лiтметеликiв,опаДанняхвоi/листя,вiдлУщеннякоринастовбУрах

ЩП"Гутянське"ЛГ
(Hafor,reKyBaH", lnu,"",iu л ici в, постi й но го ;tico кор истувача)

{ стану niou"* насаджень уffш_ с. с. ,4h ryа<ПЛ-йптоrr пir.w

(посала)

,, Р/ ,, lzrfr-lzl 2ф2року

Фt."*"й (пЬмiчник лiсничого)) (пlдпис) \rrrrцr.*ll"

n // ,, aar?-/{J 20!/ року

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприемства щодо

резrЛЬffi

Висновок
(сектору) охорони i захисту лiсу о,|}тi:l"л_"i.:::т::i:fi:ж:

"\;;;J,;;ruu'uЪТпредставника 
державного спецiалiзоваI{ого лiсозахисного

необхiдностi провелення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв,,за

_jУлу*'6,ýuо"2rо *уry 
n'"o"o' o'n"Uno'

(iнiцiал

-Щ?,

склад рц
висота _Ц_i-,

тип лiсу
й:_,пiлрi/стrрунт

20Шроку



Додаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВIДОNIЛЕННJI
про появу ознак погiршtення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Респ1 б.riка Крим. область)

ЩП" Гутянське" ЛГ
(найменуванп, u,nu,n"iu л ic i в, постi Гi ного лiсо кор истувача)

' Володимирiвськ е-, KBapT&,i ЦZ,видiл у5 ,площа / 3 га

Таксацiйна характеристика насадження

"*пМЩ_, 
Bir Фр., бонiтет У , сере:rriй дiаrtетр Z У см, середня

u"соrаЩ.м, повнота 47У
, експозицi

, пlдлlсок

лiсництво

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам,

всихання дерев, "захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi/листя,

лiт метеликiв, опаданrrя хвоi/листя, вiдлуtчення кори на стовбурах

Лiсопатологiчна характеристика

обледенiння, вiдмирання та

наявнiсть гусениць, масовий

та iншi ознаки, HexapaKTepHi

дJuI н ормальн ого стану дерев)_В i дм и р ан н 1;:#2:ж:Ё

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке- середнс, сильне (необхiлне пiдкреслити)

вид розполlлу пошкоджених дерев: поодинокий, ддд9.!д!, к),ртиllний (необхiлне пiдкреслити)

обсяг ушкодженоТ деревини (oKoMipHo), м3/га дО '/rому числi сцостiйно\ _6__ __
tl

Ознаки погiршення стану лiсових

Майстер лiсу
(iнiчiали, прiзвише)

,r,Т,

iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу 1,|1T::l" ]]:::Ti:::::::","
(лiсомисливського) пiопр"Ё".тва або представника державного Спецiалiзованого Лlсозахисного

пiдприемства щодо необхiдно",i проЙ*::,:::",u*"Ьп* "" санiтарньоздоровчих'Т#;;1

о..rп,,ffi"ь,{_е{;У^rh/-6;УrrУЭ ЙУ

насаджень
,/

'ZZza-

тип лliсу ,, , , Da. орельс

2ф.Oроку

ч,Ю, ry ZOlflpoKy

Висновок

uл, 2o/Q року

прiзвише)



лiсництво

Дода,гок 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕНtUI
про появу ознак погiрпlеltня санiтарного стану лiсових насадiкень

XapKiBcbкa область
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

ЩП " Гутя нське 
l lЛГ

(наймекуваннЯВласникалiсiв'постiйноголiсокористУвача)

володлlrtltрiвське_, квартfu.' /j,? ,видiл Э ,площа 8, 2 ,u

Таксацiйна характеристика I{асадження

Лiсопатологiчна характеристика

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, сttiголам,

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

лiт метеликiв, опаданrrя хвоi/листя, вiдлуtцення кори на стовбурах

zy см, середня

обледенiння, вiдмирання та

наявнiсть гусениць, масови!'t

та iншi ознаки, HexapaKTepHi

дjUI вормшIьного стану лерев)_ВiдмиDання та всихацня дерев
rO/1e lceбcz

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке. с-lабке. середt]с. си,цьне (необхiлrlс- пi,lкреслltти)

Вид розполiлу пошкоджених дерев: поодинокий, гр),повий_, куртиtiний (необхiлне пiлкреслити)

у числi сдостiйноI .5 __

Р.е, illrryrr-
(iнiuiали, прiзвище)

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

пiлприсмства або представ}lика державного спецiапtзованого -цlсозахllснt)lо

необхiдностi провйення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих за.ходiв за

ог;tялу /) санiтарного n /r €тану лiсовоi дi,тtянки:

обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), м3/га ;2,

ознаки погiршення стану лiсових насаджень вия

N{al"rcTep лiсу_
Фосада)

,,_l2, U 2$Ороку
/i

лigничий-
(лiсничий (помi,пrик лiсничого))

u fftr ?о/ , 20!/року

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприемства щодо
резуль

(iнiшizulи, прiзвише)

)zzzza-

-Ш,, 20/1L року

(iHiui , прiзвиlltе)

1./



Додаток 2

до Санiтарних прави-l

лiсництво

ПОВIДОМЛЕННrI
про появу ознак погiршlення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa обJIасть
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

ЩП"Гутянське"ЛГ
(найrменуванп"пu,""*u лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Володимирiвськ е_, кварт&t Щ,видiл 9 _ ,площа 1,9 ,u

Таксацiйна характеристика насадження

скJIад {,{'g , ui* _{t, р,, бонiтет ! _, серелнiй дiаметр/оо
urrorf,П{ioBHoTaQ?/

& , рельсф , експозицl
, пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика

см, середня

обледенiння, вiдмирання та

наявнiсть гусениць, масовий

та iншi ознаки, HexapaKTepHi

23

, пiдфт

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам,

всихання дерев, "захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi/листя,

лiт метелИкiв, опадання хвоI/листя, вiдлущення кори на стовбурах

ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середнс, сильне (необхiлне пiлкреслити)

Вил розполiлу пошкоджеЕих дерев: поодинокий, грчповий, куртинний (необхiлне

обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), м3/га зо йтому 
числi сдостiйноТ

' t}

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень ви

пiлкреслити)

6

Майстер лiсу

nf,
Лiсничиi|_

("""*"й (помiчцик лiсничого))

uJb, U/ 2W2року

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприсмства Iцодо

?' 
*)'змrэi}))То' о Uё сТан У

2Ф-Ороку

ё,у
(iнiшiали, прiзвише)

Висновок
(сектору) охорони i захисту лiсу о,рlii::l"л_"1:::т::тy;:I:::

"\;;;;;J;r"; 
;Ы;;едстав}{ика л.р*uuпоrо .",11,з:оваItоГО ЛiСОЗlХ1111ОГС'

)плплRuиy TяхоЛlВ заllдприемgltr4 crU\J rtРwлwrц'rllrlr' я-r--- 
}доровчих заходiв за

необхiдностi провелення лiсозахисних чи санlтарп1.1'ллл, 
пiпqrlки.лIсово1 дlJIяIl ки:

u У9, Иrё , 20Д2 року

(пiдпис)

дJuI нормшIьного стану дерев)_ та всихання

;/
cl



Таксацiйна характеристика насадження

склад ,О"a
no*nor -

, BiK ёо р,, бонiтет 4 , серелнiй лiаметр 1!/-см, середня висота ?8 ,

лiсництво

тип лiсу
rрунт

Л iсопатологiчна характеристи ка

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам,
всихання дерев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоi7листя,
лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах

!олаток 2

ло Санiтарних правил в лiсах Украiни

ПОВIЛОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршеt{ня санiтарнOго стану лiсових IIасад7кень

XapKiBcbI(a область
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

. ДП"Гутяtlсьtсе"ЛГ
(власник лiсiв, постiйний лiсокористувач)

Володимирiвське_, квартаJI //l 
-, 

ВиДiл y'z_ ,плоша 1 { ,о

, рельсф , експозицt
, пiдлiсок

для нормального стану лерев)_ Вiлпrирання)а всIlхання
?2rcr3a_

СтупiнЬ пошкодження, ура)кення: поодИноке, слабке_середн€. сильне (необхiлне пiлкреслити)

Вил розпоЛiлу пошкОджениХ дерев: поодинокИй, груповИй. куртинний (необхiлне пiлкреслити)

обсяГ ушкодженоТ деревини (oKoMipHo), м3iга 3 !тО)lу числi сухостiйн oi /
J

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень вия
Майстер лiсу_ с._о, ,.Цtu4оо"-

*/Б,
(iнiчiали, прiзвище)

2Ot0 року

лlсовоl дlлянки

2фД_року

лiсничий
(лiсничий (помiчник ;.*""-)

Wdя/ баflfr ryLft _q!;zz g!44zzpaqi: а;z{а>)'

висtlовr.lк
iнженера вiллiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiлприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисi]ого
пiлприемства щодо необхiдностi проведення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

\

обледенiння, вiдмирання та
наявнiсть гусениць, масовий
та iншi ознаки, HexapaKTepHi

У И/z/znao.o
(iнiчiали, прiзвище)

/JC_QP/Q-<-zz,-z

;rББ**.Г--_

резуль



Додаток 2

, до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННrI
про появу ознак погiрпtеltня санiтарrIого станy лiсових насадrкень

XapKiBcbKa область
(ABToHortHa Респуб.лiка Крим, область)

ЩП"ГутянськеllЛГ
(найvснування власнLlка л ici в. постi йноr,о лiсокористувача)

€-

Майстер лiсу_
(iнiчiали, прiзвише)

Висновок
(секторУ)охорониiзахистУлiсУДержаВНоГолiсогоспоДuр::::.о

пiлприiмства або представника державного спецiалiзованого лtсозахисного

необхiдностi провйення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

^--:-^-"^-^ 'тяц\/ пiсовоТ дi;lяllки:

_ (пос_ала)

u/_Л, 7е_'Z' 2ОЛроку
/:.

- -Лigнrчий-(лiсничий (помi,пrик лiсничого))

ис)

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприсмства щодо

лiсництвo..Boлoдимиpiвське-,*'up'*Щf,видiл8,плoЩaЙ"L'u
Таксацiйна характеристика l{асадження

склад /ОСЗ , "i*/5p.,BrcoTi ;t) м, 7повrо т а Оа
бонiтет У , серелнiйдiаметр уб см, середня

'/rrrЦЦО4"кспозицi
, пiд,цiсок

Лiсопато.rогi чна характеристи ка

Вид пошкоджеI{ня Itасадження (.ricoBa по/ксiка. бrрсвiй. cttiгo-1art. об;Iс.llеttiнttя, вi:tlltираtI}{я lit

всихання дерев, 
.захаращенiсть, об'iдання шкi.lника\lи хвоТ,/.rистя, наявнiсть гусениць, пtасовийl

лiт метелИкiв, опаданrrя хвоi/Листя, вiд.,lУ,tценнЯ кори на стовбураХ та iншi ознаки, HexapaKTepHi

дпя нормального стан}, дерев)_Вiдrrирання таa17}\аНня дереВ- 
_

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке.gsрsднЁсильне (необхiлне пiдкреслити)

Вил розполiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, куртиllний (необхiлне пiдкреслити)

Обсяг уцкодженоi деревини (oKoMipHo), м]/га

!g

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень в

/у rо*у числi сухостiйноi

;;#'Иа ,,::|;уi

результатаv ОГЛЯлУ . ,. санiтарного п лLстану 
Jllcoвol дlj','I1l\уl ,

VаДаlZlQ
(пiлпис)

рокуu.y'9,
hоЪада)

е-

р
(iнiчiали, iзвиutе)



Додаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННrI
про появу ознак llогiрпlеlrня санiтаргIого cTal{y лiсових насаджень

XapKiBcbкa область
(ABToHort на Респу--бл iKa Крим, область)

ЩП " Гутя н сь ке 
l lЛГ

(наЙмен-r,ваннЯВ,iIасн}lка.riсiв.псlсl.iйrtоголiсокористувача)

rб см, середня

Таксацiйна характеристика Itасадженtiя

скла.г, Уос^ , BiK /J/ р., бонiтет .а ,, серелгriй лiаметр

ьисота._1| Й повнота еr!5
{

'///<Ц, експозицi
, пiдлiсок

Лiсопато;rогiчна характеристика

Вид пошкоджеI{ня Itасадження (лiсова по/hед.а. бr,ревiГr. cttiгo.1art, об.qеденiння, вiдмирання l,а

всихання дерев, 
.захаращенiсть, об'iдання шкiдника.\l}t хвоТ".rистя, наявнiсть гусениць, пlасовий

лiт метелИкiв, опаданrrя хвоТ/Листя, вiдлl,tленнЯ кори на стовбу,рах та iншi ознаки, HexapaKTepHi

дJUI нормального станУ лерев)_ВiдмиDання та_всихання дерев''- 
zrlrО/се t4ъ 'z9 ?-

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке. середнс. си-lьне (необхiлне пiдкрес",tити)

вид розполiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий, к},ртиIlний (необхiлне пiдкреслити)

обсяг ушкоджеЕоi деревини (oKoMipHo), м3/га тому числi сухостiйноТ 6
}т

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень

iV[айстер лiсу_
(посала)

ч_Б, ?Z}V 20!2року
/i р.U rrrазr<rr*,

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiлприемства щодо

(сектору) охорони i захисту :ricy державного лiсогос.поларського

.riдпр"u"aтва або представника державного спецiалiзованого лlсозахисного

необхiдностi провйення лiсозахисних чи санiтарно_оздоровчих заходiв за

огЛяду - J.7 санiтарного .э .а,а стану лiсовоi дi-ltяtlки:

(iнiчiали, прiзвише)

Висновок

Zqprazzza-
(пiлпис

*/!, )Q/2 року

iлпис)

al
пlдпис)



Додаток ]
ло Санiтарних прав}t,-l

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсовлlх насадlr(ень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

лlсництво

.ЩП" ГутянськеllЛГ

(наймекуван"" unu.nшiu лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Таксацiйна характерI,tстика насадження

р., боlliтет / , серелнiй дiаметр QZ см, середня

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмираI{I,tя та

всиханнЯ дерев,-заХаращенiсТь, об'iдання шкiдниками хвоi/Листя, Ha,{BHicTb гусениць, Iv,u",о]]1

лiт метеликiв, опадання хвоi/ли.r, :i

,_ рельеф , експозицi
', пiдрIст (-=_, ПlДЛtСОК

Лiсопатологiчна характеристи ка

длJI IiормаJIьного стану дерев rva

СтупiнЬ пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, середн€, сильне (необхiлrtе пiлкрес;tиr,и)

Вид.розhодiлу пошкоджених дерев: поодинокий, груповий*куртинний (необхiлне пiлкреслитIt)

обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), м3/га ю ,,
/\

тому числi сукостiйно\ _l__
'l

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень

IVIайстер лiсу

*/С,, 20,il року

1 Лiсничий
ЦiсничиИ (пЬмiT ник lriсничого))

*/^ rZАa'r_2ъo*poKy
- 

/-

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприемства щодо

i"Ц
an/

Д i r/"&*".-_
(iнiuizurи, lrрiзвиrrtс)

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

пiдприсмства або представника держаВного сIIецiалiзованого Jllco,]ax14cH()1,o

необхiдностi провЙення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

саrriтарного лlсовоl дl.qянки:
резулI огrцду

2о12 року

(пiдпис)
dQ._

(iHiu

(2euiTaHy

| ,2rаи,ао.о-
Й;6i.**.i -



Додаток 2

, до Санiтарних правLi_l

ПОВIДОМЛЕНЦЯ
про появу ознак погiршення саtliтарного стану лiсовлrх насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ЩП"ГутянськеllЛГ
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

склад
висотаd9

тип лlсу
rpyтT tl,,

Вид пошкодження насадження
всихання дерев, " захаращенlсть,

Володимирiвське_, квартаJI /j2,видiл J , площа 5З_,ч
Таксацiйна характерl,{стика насадження

., боttiтет 4 ,, серелнiй лiаметр Yб см, середllя

Лiсопатологiчна характеристи ка

(лiсова пожеж1 буревiй, снiголам,
об''tдання шкiдниками хвоi7листя,

лiт метеликiв, опадання xBoi/, вiдл

длJI нормаJIьного стану лерев).

СтупiнЬ пошкодження, ураження: поодИноке, слабке. середнС. си.]lьне (необхiлне tliлкрес,;Iити)

Вил розполiлу пошкоджених лерев: поодинокий, гр},повий. куртинний (необхiлне пiдкресJtитlл)

обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), м3/га ю , му числi слостiйно i l__

ня коDи на стовбурах та iншi ознаки., Hexapaкlep}tl

2:ё?' frZaazzzl g?4
b_ezez.tz .?-<lф а, - ' _

(iнiцiа,Tи, прiзвише)

Ду
(iнiчiаrи, rlрiзви rric)

20Ироку

(сектору) охорони l"::}:Ь лiсу державного лiсогосподарського

пiлприсмства або представника державного сIIецiалiзоваrlого :ticolax1,1cHo1,o

необхiдностi проведення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

i*Цp
-?Е/

обледеtliнllя. вiлмираIit,lя та

наявнiсть гусениць, масовиli

насаджеrIь вия

v 0" Q, ,-/l:rzцzщо

u/Oi,,

лlсовоl -].l_:1янкl{:

20/l)poKy

'1 Лiсничий-;---т--- ) ,(лiснйчий (пЬмiчник .lliсничого))

,Ц,

iнженера вiллiлу
(лiсомисливського)
пiдприемства щодо
резу ми саI,Ilтарного

'иогrцду

tO/z-a*TzoZ-OZZc

(iнiuiали, рiзвише)
u D2r,

rl

ао

Рь
станч

,l

(ri ис)

п2z
(пiдпис)



Додаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВIДОМJIЕННЯ
пропояВУоЗнакllогiрrrlеннясанiтарногОсТаI{Yлiсовихнасад,i(енЬ

XapKiBcbкa область
' (Автономна Ресгryблiка Крим, область)

Щ,П" Гутя нськеl'ЛГ

(наймекуванr" 
"nu."n,iu 

лiсiв, постiйного лiсокористувача)

лiсництво
"" ВолоДимирiвське-, квартаl /j',видiл з ,площа 6,2 га

Таксацiйна характеристика Itасадjкення

склад /С:З , вiкЩр.,
висота ol5 м,uповнота _Ц-!/-

бонiтет / , сереrнiй дiаrtетр dД см, середня

Лiсничий_
(,rt.""*й (пЬмi,*rик лiсничого))

* /Г, _Ч 2фl року

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiлгtрисмства щодо

Лiсопатологiчна характеристи ка

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам,

всихання дереЁ, "захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi/листя,

лiт метеликiв, опадання. хвоi/листя, вiдлушення кори на стовбурах

тип лiсу ельеф кспозиц1

грунт ; пlдрlс , пiдлiсок

обледенiння, вiдмирання та

наявнiсть гусениць, масовий

та iншi ознаки, HexapaKтepHi

дJuI нормального стану дерев)_Вiдмирlн9я та всихаНнЯ ДеРеВ=-.-.._-
le'loz 1аэ-4S<>_ ,l zЙa а-

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке._середнс, сильне (необхiлне пiлкреслити)

Вил розполiлу пошкоджених дерев: поодинокий,друцо9цй, куртинний (необхiлне пiдкреслити)

обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), м3/га

' ra

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень в

тому числi сцостiйн о\ t .

Майстер лiсу-..-

пИ, 2О/Oроку

Висновок
(сектору) охорони i захисту ,llicy o,pT_T::l1, лiсогосподарського

пiлприемства або представника державного спецYl,::*,"го лiсозахи:lо,о

необхtдrостi провйення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходlв,,за

ог;tяду л санiтарного ^ n _",uлу лiсовоi дlлянки:

) ,//l'сцеZ-/a
(iнiчiали, прiзвище)

(iнiчiали, прiзвише)

(пiлпис) прiзви ш te)

uO9, 20tO року

//

)fr4 ,ц<оZ,



Додаток ]
до Санiтарних прав11_1

ПОВIДОМЛЕННrI
про появу ознак погiршlеtлня санiтарtIого стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

ЩП"ГутянськеllЛГ
(найо.rенування власника лiсi в, постi й ного лiсокористувача)

лiсництво

бонiтет / , серелнiй лiаметр 5У см, середня

тип лiсу
, пiдлiсокrрунт

Лiсопатологiчна характеристика

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та

всихання дерев,"захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi/лlлстя, наявнiсть гусениць, масовий

лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, HexapakTepHi

дJUI нормаJIьногО станУ лерев)_ВiдмиDанЕя та всиХання дерЕв 
_?О/аz-.Зп- Z/,-\

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке. серепнс, сильне (необхiлне пiдкреслити)

Вид розпоДiлу пошкОджениХ дерев: поодинокИй, груповИй, куртинНий (необхiлне пiлкреслити)

Обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), м3/га у числi сухостiйноi 3 *

ознаки погiршення стану лiсових насаджень ви

С, С, о/"/r;z/ооrаМайстер лiсу_
(iнiчiали, прiзвище)

*Ус, 2ф?року

*/О, '7 ' 2ЩРроку

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiлприсмства щодо

(сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогос.подарс:I:го

пiлпр"i"aтва або представника державного спецiалiзоваtlого лlсозахисного

необхiдностi про"ел:1],:j:"."y;"ъ;l caHiTapHo -оздоровчих'ТнТ;1

0м '6z qпй";jЫРНОаА 
СТаНУ

Висновок

резу ог{ялу
(

BoлoДимиpiвcьке-,къapTaлё,видiлý_,ПЛoЩa22'u

Таксацiйна характеристика }Iасадження

склад '/ ' , BiK Zr.,
висота ?l, *, 7повнота ?rd/

(iнiшiали, прiзвишс 1

п

року

(пiлпис

u D9,
\LLvvoлa) /2
7 20-

ё, ?С_,рельсф
ciCdl ' , пiлрi

(цо_9ала)

У ,a/a&?z?/.e

).{a//Za_
tr, (iнiuiали, рiзви rrre)



Додаток f
до Санiтарних прав}t,l

ПОВIДОМЛЕННJI
ttропояВУоЗнакltогiршеltнясанiтарlrогостанУлiсовлtхltасад}tсенЬ

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ЩП"Гутянське"ЛГ.
(найменуванr" 

"nu.n",iu 
лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

лiсництво

Таксацiйна характерIlстика насадженIIя

, BiK _22р,, боtliтет Z , серелriiй лiаметр Э? см, сереjtIIя
склад Рq
висота 2Э м," повнота a6rL
тип лiсу
rрунт'Ф

Вид пошкодження насадження
всихання дерев,, захаращенiсть,

Обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), м3/га

:1
_ lt

- i :_л_-__. -.лл
ознаки погiршення cтal{y лiсових насаджеFIь в

Майстер лiсу----

Лiсопатологiчна характеристика

(лiсовапожежцбУревiй'сttiголам,обледенiння,вiдмира}tНята
Ьб'iо*п" rц*и"rкчМи хвоl/лиСтя, наявнiсть гусениць, масовий

ння кори на стовбурах та iншi ознаки, }IexapaкTepltl',;;'БЬ fu;rz-и-л,л Щ

To}t), чисjli сухостiйноi J _3_

лiт метеликiв, опадання хвоТ/л

дJuI нормального стану лерев) а_,-z2--(з4,-

Вид розпЬЛiлу пошкОджениХ дерев: поодинокИй, грлllовИl-,t. к},ртинНий (необхiлне пiдкрес.,tи,гtl)

,уQ,,

l Лiсничий
(""нй-"й (пЬмiчник .lriсничого))

резуль,

(iH irriа-чи, прiзвише)

l.У Иа-"*е
(iнiuizulи, ltрiзви ttte)

лiсо воТ J,i.r я н Kl,t

2010poKy

-Д, ? zъИpoKy

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприсмства щодо

"i),}l""'Щ-"''

Ступiнь tlоlшкодження, ураження: поодиноке, слабке. середнс. сильне (необхiлне пiлкрес;rити)

/_ (
(пiлrlис)

Висновок
(сект9ру) охорони i захlлсту лiсу державнОГО ni.o:o:l:1u.|,::::'"

nionp"i"aTBa або представника держаВного сIIецiа",,tiзованого jllco,]axt,lcHO0,..'

необхiдностi провйення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заход.в, за

(пiлпис рiзвишс)

uИ" 20И року



лlсництво

ПОВIДОМЛЕНIUI
про появу ознак погiршення санiтарliого стану лiсовлlх tlасадlrýень

XapKiBcbкa область
(Автономна Республiка Крим, область)

.ЩП"Гутянське|lЛГ .

(наймеггуван*, unu,n"*u лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Володимирiвськ е_,квартыlаа, видi,lt 7 ,Il,tоша t O_t,,

Додаток ]

до Санiтарних правtt.l

зz см, середня
' fаксацiйна характерI,1стика насадження

склаД /Ocl , BiK !5р,, боtliтеТ ,/ , серелнiй лiаметр

висота 2{ "Y повнота ааС
, рель€ф i&а-zZD,експозицi

, пiдрi , пiдлiсок

Лiсопатологiчна характерист!I ка

вид пошкодження насадження (лiсова поN(ех(а, u,ry:.'i.,_lli::::y,_*iliiil"Ji;:Ж:T;ЖJ;
Вид пошкОдженнЯ насitл}кtrпП)r \JrrvvD4 rrv,r\v"rE' -Jг-- 

)ть гусениць, масовий

всихання дерев,".u*u|u*"пiсть, об'iдання шкiдниками -:::jд:::i 
ir,11;;T.li;H"_;l,iii.p,,iiliНН*:::'"" ffi ffi ""й,';;;Ь;_"някориу:,оя:,у:э)уонн)""характерtllrпа .z<r !фв

длJI нормального стану лерев)
ar:ae Za.-

тип лiсу 4, Р q.

СтупiнЬ пошкод]кення, ураження: поодИноке, слабкеl серепн€, сиJ,lьне (rreoбxiarre tli"lKpcc;ttt t tt)

Вил розriолiлу пошкоджених лерев: поодинокий. груповий, куртинний (необхiлне

обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo;, м3/га эО ,у тому числi сухостiйноТ

u}

ознаки погiршення станУ лiсових насаджент, виявIц}:

Майстер лiсу_
(пiлпис)

,Cj=r, 2а/О року ifu

пiлкрес;rитlл)

6

i Лiснlrчий-
("t.нr*й (пЬrri,*rик .;riсничого))

пИо Щ 2012 року

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприемства щодо

(iнiuiаrи, ltрiзвиrшс)

Висновок
(сектору) охорони i захlлсr,у лiсу дерхiавного_ лiсогос1l]il.т:::,"

nirnp,,Ёi,.TBa або представнllка державного сIlеIt,"]l,::u"uго jIlc(),]ll\1,1ctt()l()

необхiдностi провел:::, 
:]:".ахисних 

ч]4 сан iтарно-озДорО ВЧИХ'Т:;;;;1

резулътатами

'*) *д?Zузоо"* 'саrоrащц
'али, прiзвише)

u/9 ,, 20,,/,о року

O.LOZ-



про появу ознак

Додаток 2

ло Санiтарних правl,t:1

ПОВIДОМЛЕНЦЯ
поriрru arrrя санiтарt,ого стану лiсо BlIx ll асадiкен ь

XapKiBcbKa область
tДurо"оiо nu Республ iKa KpltM, область)

лiсництво

склад

тип лlсу
rрунт

ЩП"Гутянське"ЛГ
(наймекуван",]^пч,й,iu лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

ВолодимИрiвське ,*,uр,мИ, видiЛ 8 ,плоша C*L_,u

Таксацiйна характср1,Iстика насадженI{я

, эlк/ОS р., бонiтет 4 , серелнiй дiаметр Х,, см, СеРеДНЯ

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, облецеrtiння, вiдмираI{ltя та

всихdння дерев,,захарашенiсть, об'iдр]: T,T,,j":::::::** ir,"#:T,l,#H,_;WJ;l

Ступiнь пошкодження, ураження: поод!tноке. слабке, середнс. сиJIьне (необхiлне tliдKpec,ttl tи)

BилpoiпoлiлyпoшкoдженихлеpеB:пooдИ:oюno,Щ-:::]::"-":::":"',:.:''
пе,певини (oKoMipHo), М3/га зо ,У тоМУ числi сУ<остiЙноi б 

-Обсяг ушкоджевоi деревини (окомiрr

uCIj., + 2Ot,OpoKy

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдпРисмства щодо

висота tД*, fio""oru 9IO
рельсф. . __л:,
, пlдрlст

; експозицl
, пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристлIка

прiзвише)

i Лiсничий '

Цr. 
-"*"И 

(помi,*rик лiсничого))

')^о""Р2з

(сектору) охорони |"'.::"#, лiсу о,р*_"i::l"л, лiсогоспоJlарськОГС)

пiдприемства або представника державного сIlецiалiзованого lticoзax1,1cHo1,o

необхiдностi провйення лiсозахисних чи санiтарно__оздоровчих заходlв за

пппяпЧ caHiTapHoqo . " 
станУ лiсовоТ Лl]l'lНК}'l ,

оп,цду

)щ<Q
прiзвише)

u_Pqr| V--" ^ 2gД-D року

(пiлп



Додаток 2

ло Санiтарних правll,-l

, ПОВIДОМЛЕННЯ
пропояВУоЗнакпогiршеннясанiтарноГостанулiсовлtхнасаДЖенЬ

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

IIП"ГутянськеllЛГ
, 1найменувайнfiпu,п"пu лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

лiсництво Володимирiвське_,квар,аsуЩ!,видiл У ,площа /l, 9 ,u

Таксацiйна характерIlстика насадженr{я

скJIа Ь biK 9ýр., бонiтет L , серелнiй лiаметр Эб см, середня

повнотФlц,висота

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледеttiння, вiдмира}i'tя та

всихаяня дерев,,захараurенiсть, об''iдання шкиниками хвоi7листя, наявнiсть гусениць, масовий

лiт метеликiв, опадання хвоvrистя, вiл-пущення кори на стовбурах та iншi ознаки, HexapakTeptti

дJuI нормаJIьного "#ТЁЙiiЩ 
fui2a-o-"- %,*

,,, Т CTz2z"/cc"

тип лlсY l, , рельеф , експозицi

rрунт ' , пiлрi

Лiсопатологiчна характеристика

СтупiнЬ пошкодження, ураження: поодИноке, с.lабкеj9!9дцс. сильне (необхiлне пiлкрес.;tи,ги )

Вид розпЬлiлу пошкоджених jlepeB: пооJ,Lrнокllй-,_ш:д_овдд* кl,ртllнний (необхiлне tliдкрес;rи,гlл )

обсяг УшкоДженоi Деревини (oKoMipHo), м3/га -Ас ,У то!lУ числi сухостiйно'i 3 '

ознаки погiршення стану лiсових насадженьjlз

Майстер лiсу_
(iнiчiа,rи, прiзвлrше;

202року

D,У Иrl*щ_i:. ЛiсничиЙ-.-----------|_- .-

(лiсничиИ (пЬмiT ник lliсничого)) (iнiuizurи, llрiзвиruе)

,Qа_, фfr-rr _ zoИpoKy

iнженера вiддiлу
(лiсомисливського)
пiдприемства щодо

Висновок
(сектору) охорони i захlлст,у лiсу державного лiсогос.подарс:к:го

пiлпр"iraтва або представника державного сllецiалiзовансrго Jllсо]ахисн()I-о

необхiдностi провйення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

огgrядУ,? санiтарного,о станУ лiсовоТ ,Li,-tяtlKlt
результатам ,-?

,>эопi;тr-оtzэz)'
о

, прiзвише)

2Ofl2 року

(пiлпис.

./Q

чЩr,

l/ rИZё-
(пlдIlис

ziz >щщ_
(iнiцi


