
Додаток 2
до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

Лiсництво Iзюмське
Квартал JtlЪ l б видiл ЛЬ 4

MeTplB

майстер лiсу

(посада)

L9 C9.zozopgyy

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

z*? С9 zoz}poKy

урочище
!iлянка Nч

Таксацiйна хараперистика насадження

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

ДП " lзюмське лiсове господарство"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

вид пошкодження насадження (лiсова поже_жа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання
деq9В, захаращенiсть, об'цання щкiдниками хво't/листя, наявнiсть ryceHi, масовий'лii'меiеликiв, опадJння

Ступiнь пошкодження, ураження: середне

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Видрозподiлупошкодженихдерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гепарi (oKoMipHo),!{ куб.

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемсiва або .rредсiав"ика
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення

lr.Оr."'rлrэV.-"l,У

; (посала)

./3. /D. 2020р.

Площа 11.[ гектара

Склад 8дзёfuц+9ДР BiK 1.00/70 poKiB, бонiтет.3, середнiЙ дiаметр 36124 сантиметрiв, середня висота22l17
метра, повнЬта 0,60, тип лiсу Д2КЛд , рельоф хвилястий, експозиЦя __, ipyiT 

'сугруди, 
пiдрЬ

, у тому числi сухостiйноТ Л куб.

Слободенюк А.В.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковтунович А.А..
(iнiцiали та прiзвище)

державного
державного

лlсозахисних

(пiдпис) (iнiцiми та прiзвище)

ёП.4<'.аLаJ;?сэ-aFu



fiодаток 2
до Санiтарних правил

повlдомлЕння
пр0 появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господаDство"
(найменування власника лiсiв, пйтiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво trзюмське
Квартал Jtlb lб видiл J\Ъ 5

майстер лiсч

(посада)

29 Q9.z}zopoKy

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

29. а9 2020ro'o

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень

Гlпоща 15,0 гектара

MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ Д куб.

Слободенюк А.В.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковцчнович А.А..

(iнiцiали та прiзвище)

урочище

Склад бДз2ЯзlКлгlЧц BiK 80/80/80/80 poKiB, бонiтет 1, сlр_94цй дiаметр ?4l28l24/2o сантиметрiв,cepeднявиcoта19/l9l}EШ-,I?]!''пoвНoтаЩfQ,тип.лicy_Д2КДД_,peльe6_@,eкcпoзйцiя

{iлянка ЛЬ

Таксацiйна харакгеристика насадження

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

Ступiнь пошкодження, ураження: середне

1поодпrоi., .паб*е, середнс, сильне)

вид розподiлу пошкоджених дерев: : куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

. Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гепарi (oKoMipHo)y'J
MeTpiB

вид пошкодження]{асадження (лiсова поже_жа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання
деq9в, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хво/листh, наявнiсть ryceHi, мdсовий'лiiметеликiв, опадiння

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
ЛiСОГОСПОДаРСЬКОГО (лiёОмисливсiкого) ,riд.rр"смсiва_ або 

"рЬд.iu"""*u державногоспецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдно.ri aдit.""rrня лiсйахисних
чи iнших заходiв з полiпшення caнi

чфii{pТ,'H:,Х::У"#:Уi,W:^РШilW:;k"'3Ж/Ё*Ж'Ё2i 'rиаУа<k-
огляду caHilтаDного

лr.jЛсч'Yaa l,Руъrg,,,<м;m-чzuн7
1в. brt-{ai_

(посала)

4n.l0, zozo n

(пiдпис)

(лiдпис) (iнiцiали та прiзвище)



,Щодаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lgюмське лiсове господарство"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Таксацiйна хараперистика насадження

Склад 10Сз,лвiк 64 рокiв,.бонiтет ], середнiй дiаметр l б сантиметрiв, середня висота 14 MeTpiB, повнота 0,90,
тип лiсу :\]ý, рельеф рiвнинний, експозицiя _ , rрунт пiщаний, пiдрiсi 

- - , пiдiсок

Лiсництво Iзюмське
Квартал j\Ъ 20l видiл J\b lЗ

урочище

(пiдпис)

!iлянка JtJb Площа 1.9 гектарiв

Л iсопатологiчна хараперистика насадження

Ступiнь пошкодження, ураження: сеDедне

(поодюке, слабке, середн€, сильне)

Видрозподiлупошкодженихдерев: грчпповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на '1 гепарi (окомiрно)з3 куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ 8 куб. MeTpiB

вид пошкодженняfiасадження (лiсова поже;ка, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання

3ЗР.,.9З:.11.РlЧ9_1j9ll,_О9 Цlrra ШКiдиками хво/листя, наявнiсть гусенi, мjсовил'лif метеликiв, опадiння

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив;,

майстер лiсу Щ^
(посада)

'1Z:92_20zo.poKy
Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

2/.oq 2020 року

чи iнших заходiв з полiцшення caHi

Орлов В.А.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковтунович А.А.
(iнiцiали та прiзвище)

ВисновоК iнженера вiддiлУ (сектору) охоронИ i захисту лiсу
ЛiСОГОСПОДаРСЬКОгО (лiсомисливського) пiд.rриеrсi"а або .rр.д"iuu"rпu
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення

державного
державного

лlсозахисних
,у сан.iдq

7r.--

(iнiцiали та прiзвище)АЦ4, /ачr"А2#)az,,ry'' (пiдпис)

020



пЩодаток 2
до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насцжень

xapkiBcbka область
(Автоноr,rtв Ресфrriка Крим, область)

!iлянка Nч

Таксацiйна хараперистика насадження

Площа 9.2 гектарiв

:нн#l':f,tff:i"РнзI3:l.fл.j-й дiаметр lб сантиметрiв, середня висота 1З MeTpiB, повнота 0,90,
, пiдiсок

Л iсопатологiчна хараперистика насадження
вид пошкодження jlасадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання

дерев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоr/листir, наявнiсть гусенi, йdсоrйЙ Ъiiметеликiв, опцання
IP_9I/,|I!п: !ЩУЧ9ННЯ КОРИ На СТОВбУрах та iншi ознjки, не iapaпepHi для нормального стану дерев) -вlдмирання та всихання дерев внаслiдок чраження коOеневою ryбкою

Ступiнь пошкодження, ураження: середно

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: грчпповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гепарi (oKoMipHo) Ц rуб,метрiв, у тому числi сухостiйноТ { куб.MeTpiB

Лiсництво Iзюмське
Квартал }lb 202 видiл М 3

2З О9, zOzo року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

29.О9 zozo року

власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

урочище

ознаки погiршення стану лiсових насаджень в}цвl4в:

майстер лiсч uk^
(посада) (пiдпис)

Орлов В.А.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковryнович А.А.
(iнiцiали та прiзвище)(пiдпис)



!одаток 2
до Санiтарних правил

пOвlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господарство"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Iзюмське
Квартал JЮ 202 видiл М 8

. Обсяг ушкодженоТ
метр|в

майстер лiсч

(посада)

2g о9.2020 року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

29.Щ2Ozо року

o=.v,rz?,.:Йo{"in/n*,..zn-a

урочище

Таксацiйна хараперистика насадження

Склад 10Сз,лвiк 59 рокiв,,бонiтет 3, середнiй дiаметр l4 сантиметрiв, середня висота 12 MeTpiB, повнота 0,80,типлicy:l!.1Э,peльeфpiвнинниЙ'eкcпoзицiя-'rpyнтпiщаiий,пiдpicт

{iлянка М

(пiдпис)

Площа 1.9 гектарiв

Слободенюк А.В.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковтунович'А.А.

(iнiцiали та прiзвище)

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

вид пошкодженняtlасадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання
Деq9В, ЗаХаРаЩеНiСТЬ, Об'iДання шкiдниками хво'йистя, наявнiсть ryceHi, масовий'лii'меiеликiв, опаjiнля
Y_О.{У::l:FllЧ9_Т* кори на стовбурах та iншi ознаки, не харапернi для ,ормiльноrо стану деЬЬвi -
вtдмирання та всихання дерев внаслiдок ураження кореневою губкою

Ступiнь пошкодження, ураження: середн0

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: грчпповий

(поодинокий, rруповий, куртиrrний)

деревини на 1 гепарi (окомiрно){Qкуб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноi d куб.

Ознаки погiршення стану лiсових насадкень

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державноголiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемсiва або ,rр.д"iu"rrпu державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсоъахисних
чи iнших заходiв з полiццlення caHiTapнolo стану лiф_за резудътатами,огляду санiтарного

а, цЕ.g,
(iнiчiали та прiзвище)

_f /,/, zozop.



!одаток 2
до Санiтарних правил

пOв|дOмлЕння
про появу 0знак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

дп " lзюмське лiсове господарство"
(найменування власника лiсiв, гюстiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Iзюмське
Квартал Np 229 видiл j\b 3

Майстер лiсу

(посада)

29, Ф2OzopoKy

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

29 Щ zozo року

урочище
!iлянка JtГч Площа 8.5 гектарiв

Таксацiйна харакrеристи ка насадження

С*.4 10С3, BiK 59 рокiв,.бонiтет ], середнiй дiаметр l8 сантиметрiв., середня висота lЗ MeTpiB, повнота 0,80,

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

вид пошкодженняfiасадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання
Деq9В, ЗаХаРаЩеНiСТЬ, Об'iДаННЯ Шкiдниками хвоi/листil, наявнiсть гуiенi, мЪсовЙЙ Ъiiметеликiв, опйiнrя
I19{ll!П:ЦIJЩе_ННЯ КОРи на стовбурах та iншi ознiки, не xapahepri Й; ЙЫ.пrrоrо стану дерев) -
вlдмирання та всихання дерев внаслiдок чDаження кореневою гчбкою

Ступiнь пошкодження, ураження: середне

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: грчпповий

(поодинокий, груповий. куртинний)

..л-лiлОбсяг ушкоДженоТдереВини на 1 гекгарi (oKoMipHo) Цrуб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ б куб.
MeтplB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень вия

орлов В.А.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковтунович А.А.
(iнiцiали та прiзвище)

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
:'*::Т"ёlчСЬj(ого (лiсомисливського) пiдприсмсiва або пр.д.iuurrпu державногоспецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсоъахисних
чи iнших заходiв з полiт!тlення санiтарного стану лiсiв за резульJатами огJIяду санiтаDного
?5iу*99ryЦ|1япlч:frlа;r<аz2-е.,оi7е7с'А/,оеr+;;;'"ru;#);сclaнy лiсовоТ дiлянки: .ёa-ra*<az2r-^e --7r.7с 2&"Ё;;о-rа<а+, 2ryr-*-a, а
/*оБrз-) ё**>ц azz.osza'7?2z+--zz -6-

гЕlми огJIяду санlтаDного-*?.r Сizзr->т)/*сi'

f. // zozop.

(пiдпис)

(пiдпис)

(пiлпис)



.Щодаток 2

до Санiтарних правил
повIдомлвннrI

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень
XapKiBcbKe обласне управлiння лiсового та мисливського господарства

Державне пiдприемство <<Iзюмське лiсове господарство>>

Лiсництво урочище квартал J\Ъ

Видiл ]\q б дiлянка }lb площа 4 3 ,u

Таксацiйна характеристика насадження

poKip, бонiтет '/ ,"ереднiй
_ метрiв,,повн ота ЩZдiаметр

тип лiсу вvоз
ГРУНТ l)lo*a.И-e"eIt

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання, та всихання дерев, захаращенiстъ, об'iдання шкiдниками хво't'/листя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори

h?,а

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Jýg

Обсяги ушкодженоi
у тому числi сухостiйноi

Ознаки погiршення

деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) "Tf куб.метрiв,
'-+- KyO.MeTplB.

стану лiсових насаджень виявив:

а.,оецоц/Д Р а
(iнiцiали та прiзвище)

20 р"Э року.

eoa)oaz/z l,t--\Cr,lц
(r/осала) (Zf ag

/,с
(л_iснлтчий (помiчник лiсничого))

ZY а9 20 JD року.29 а9
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного

лiсогосподарського пiдприсмства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за

результатами огляду санiтарного стану лiсовоi дiляцки: {осоа Ц-,tr"Д
,2,a/t

fu{"r-/n-{-a /r/
("*l,*,.." 

"р,r"",лa,)

йr' сrп,
,<,о*"'у.lлrч7

Ступiнь пошкодж ення, ураження:
середн€, сильне)

груповий, куртинний)

Jю роцу.

Ik-o-L ,/rБ



flодаток 2
до Санiтарних правил

повlдOмлЕння
пр0 появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(RвтонБЙна РефЙЙфи м, область)

постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Iзюмське
Квартал Ns 298 видiл N! 3б

урочище
.Щiлянка Jt{b

оплов В.А.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковтунович А.А.
(iнiцiали та прiзвище)

Площа l2.8 гектарiв
Таксацiйна харакгеристика насадження

3Х?i1,++;''Т,*f:jЗ*б.j:]:I|:..g.ry{Iil|iry.rр l8 сантиметрiв, середня висота l7 MeTpiB, повнота
ж;:у, л iсу ,!Zq;Ъельеф рiвни нiЙ Й,- Ь*Бпо'fr ;r' 

-'' * """',''iЬуJi' 
.r'iЙ?,i,и]lffi ЁпlдлlсOк

Л iсопатологiчна хараперисти ка насадження
вид пошкодження]]асадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всиханнядерев, захаращенiсть, об'цання щкiдниками хвоi7листil, наяЬнiсть гусенi, 

"dсовйЙ'лiметеликiв, 
опадання

Ir_9Y.ll:r: вiдущення кори на стовбурах та iншi оrrЁ*r, ,Ъ iapafoepHi Й-;;Ы;ьного стану дерев) -вlдмирання та всихання дерев внаслiдок ураження кореневою гчбкою

Ступiнь пошкодження, ураження: середне

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: групповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

..л-л:лОбсяг ушкодженоТдеревини на 1 гепарi (oKoMipHo) €rуб MeTpiB, у тому числi сухостiиноТ 6' куб.MeTplB

0знаки погiршення стану лiсових насаджень виявив: a-,
майстер лiсу --4_,--_

(посада)

29.09"2ozo 
рgцу

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)
,29. Ф 20zo року

З*::::::л::*?::Р:.___:лкII (::*тру) охорони j захисту лiсу державного
Ё::т::i""*т_lт"::лл!1_::1l.1"::-"Ф]*fi рЙ;;;;"^"б;;;;;u";;;ffi Ж;i;
,..:.,1,_т"ол"то__1: :::i?-"сного пiдприемсr"; йй;;й-й"".ri"riйТ"."Ёi,fi:Ж#;
чи 1нших заходiв з полi

у,у,>::f)ьry:2)zщ;ж",ну:+ryуь

Ф,*,Iеа
(iнiцiали та прiзвище)

(пiдпис)

P*L
(пiдпис)

claнy лlсовоГдiлянки:
[*rБ.Р,'оrfu;' ,>9й
У47фz.zzz 4ffi;

h.// zozop.



!одаток 2

до Санiтарних правил

повlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

,

Лiсництво Iзюмське
Квартал ХЬ З49

власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

урочище

Склад l0Сз,_вiк 64 рокiв,.бонiтет 2, середнiй дiаметр l8 сантиметрiв, середня висота 17 MeTpiB, повнота 0,70,
типлiсy:!]C,peльoфpiвнинниЙ,eкcпoзицiя-'rpyнтпiщаiий,niдpicт

видiл Ng 2 !iлянка J\b

Таксацiйна хараперистика насцження

Площа 4.0 гектарiв

майстер лiсч

(посада)

29.ф,202ороку

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

29 о9 zozopoKy

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемсiва або предсiа"н"пu державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдпри€мства щодо необхiдностi здiйснення лiсоъахисних

2?;/

Слободенюк А.В.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковт.чнович А.А.
(iнiцiали та прiзвище)

(ifiiчiали та прiзвище)

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

вид пошкодженняtlасадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання
деq9В, захаращенiСть, об'цанНя шкiдникаМи хвоt/листЯ, наявнiсть ryceHi, мjсовий лii'метеликiв, опадання
I,r_9iln1t*, 

ВiдлУщення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харdпернi для нормального стану дБревj-
вiдмирання та всихання дерев внаслiдок ураження кореневою гчбкою

Ступiнь пошкодження, ураження: середне

(поодиноке, слабке, середн€, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: грyпповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ущкодженоТ деревини на 1 гепарi (oKoMipHofJ куб. MeTpiB, у томУ числi сухостiйноТ I куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насадкень вия

(пiдпис)

, -{//. zozop.



!одаток 2

до Санiтарних правил

повlдOмлЕння
пр0 появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

дп " lзюмське лiсове господарство"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Iзюмське
Квартал Ns 349 видiл J\b 23

урочище
.Щiлянка J,,lb Площа 4.4 гектарiв

Л iсопатологiчна хараперистика насадження

вид пошкодження]{асадження (лiсова поже_жа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання
деq9в, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво'йистя, наявнiсть гусенi, масовий лiт'меЪликiв, опадання
хво'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харапернi дя нормального стану де!Ъв1 -
вtдмирання та всихання дерев внаслiдок чраження кореневою гчбкою

Ступiнь пошкодження, ураження: середне

(гюодиноке, слабке, середно, сильне)

Видрозподiлупошкодженихдерев: групповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Таксацiйна харакгеристика насадження

Склад 10=Ч.в1к 80 poKiB, бонiтет ], середнiй дiаметр 24 сантиметрiв, середня висота 2З MeTpiB, повнота 0,70,
типлicyB2ДC'peльeфpiвнинниЙ,eкспoзицiягpyнт.пiщаilий,niдpicт

. обсяГ ушкодженоТ деревини на 1 гепарi (oKoMipHo) Х,3 куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноi з[куб.
MeTpiB

Слободенюк А.В.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковryнович А.А.
(iнiцiали та прiзвище)

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень вия

Майстер лiсу

(посада)

Z9. O9zozopoKy

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)
,29.Фz\zopoKy

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемсiва_ або предсiавника державного
спецl€rпlзованого лrсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних

(пiдпис)

' 5,/Т zozop.

Еа

совоТдi

Zz2oЙzX
JИZа



flодаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господаOство"
(найменуваннявласникалiсБ,постiйноголiсокорисryвача)

Лiсництво Iзюмське
Квартал J\b З88 видiл NЬ 2

майстео лiсч

(посада)

,./4д-а,

урочище
Площа 5"2 гектарiв

(поодиюке, слабке, середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: грчпповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гепарi (oKoMipHo[ куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень в

.Щiлянка М
Таксацiйна хараперистика насадження

Сra4 10Сз,лвiк 54 рокiв,.бонiтет 2, середнiй дiаметр lti сантиметрiв, середня висота l5 MeTpiB, повнота 0,80,
тип лiсУ :ш, рельеф рiвнинниЙ, експозицiя 

-' 

грУНт пiiланий, пiдрiсi 
.: 

, пiдlГок

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

вид пошкодження+lасадження (лiсова пожеJка, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання
деq9в, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хво'йистh, наявнiсть гусенi, мjсовий'лif метеликiв, опадJння
IР_!Y.i]!]:::FlIЧ9Тi' КОРи на стовбурах та iншi ознаки, не харапернi дя нЬр"Jпrного стаliу деilЬв; -
вlдмирання та всихання дерев внаслiдок уOаження кореневою губкою

Ступiнь пошкодження, ураження: середне

\

1 rуб,метрiв

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державноголiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемсiва або предсiавника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства Щодо необхiдностi здiйснення лiсйахисних

2Q ФzozopoKy

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

29 ФzozopoKy

чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану ф!в за резудьтатами ог

Dа?, 72 ?Z-а24d-йс-r-посадау / (пiдпис)

Слободенюк А.В.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковlчнович А.А.
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

fn lпцflл Jсr^\rлlD 5 llvJlllrцlЕtlня ýанI'lарного станУ +ýl_B за резудьтатами огляду санiтарного

"ё:#ly:Aul"?ffir7,; :: r7- Z?,",-u аh)-ой7zо;,

(пiдпис)



про появу ознак
XapKiBcbKe обласне

.Щодаток 2

до Санiтарних правил
ПОВЦОМЛЕННЯ

погiршення санiтарного стану лiсових насаджень
управлiння лiсового та мисливського господарства

Державне пiдприемство <<Iзюмське лiсове господарство>>

Лiсництв о d/Э*""п"пп урочище
Видiл J\Гs / дiлянка JФ площа 4 3 ,u

Таксацiйна характеристика насадження

Склад ,i*_Ц!__ poKiB,
J/дiаметр см. середня висота

квартап Jф з9t

бонiтет ! ,середнiй
_ MeTpiB, повн ота D. $

тиллiсу JAC ,рельсф lйfmcHtzzzД , експозиц
-:--:лл / -:--:лл--

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання, та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво't'/лис,гя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлущення кори

а-4 2.4L
,2-cTz.l)

Ступiнъ пошкодження,

iя
_)

.,

Обсяги ушкодженоi
у тому числi сухостiйноi

Ознаки погiршення

на l гектарi (oKoMipHo) __r'_4_куб.метрiв,
куб.метрiв.

виявив:

деревиниьл
J

стану

29 о9 20 to року.

J',fu*,;rrr'
(лiсничий (помiчник лiсничого)),z9 а9 20 АР року.

Висновок iнженера вiддiлry (сектору) охорони i захисту лiсу лержавного
лiсогосподарського пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення сан

а;йг"7rа7

5 року.

а
з,

го стану лiсiв за

фаИuаиrпе &l7€
gс lll


