
!одаток 2
до Санiтарних правил

пOвlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмський лiсгосп"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво [зюмське
КварталЛЪ l82

урочище
!iлянка J\bl

Таксацiйна хараперистика насадження

-пiдпис)

ГLпоща 0.7 гектарiв

Ковшар о.М.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковачнович А.А.
(iнiцiали та прiзвище)

видiл JtlЪ 4

С.щ 10=Ч.вiк 85 роки, бонiтет lu середнiй дiаметр 24 сантиметрiв, середня висота 26 MeTpiB,
типлicy.1Q!!c,peльeфpiвнинниЙ,eкcпoзицiя.-,гpyнiпiщаъйй,niдpicт повнота 0,80,

пlдлlсок

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

вид пошкодження jlасадження (лiсова поже_жа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання
дер9В, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоI/листil, наявнiсть ryceHi, мЪсовий'лii'метеликiв, опцJння
I19{Т!:.:::ЧIЧ9I1' КОРи На стовбурах та iншi ознаки, не xapiпepHi для норЙального cTiHy liёревlвlдмирання та всихання дерев внаслiдок чракення кореневою ryбкоб

Ступiнь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: кчртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

..л,л,лоб.r'ушкодженоТ деревини на 1 геrсарi (oKoMipHo)J 1Ь куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйнсit-:l{, l куб,
MeтplB

Ознаки погiршення стану лiсових насадкень

майстер лiсч

(посада)

?(/ , ГЧ zоzо року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

rуцЩ' ау*й"Ж-Ц*#
iblu}. над4йеr+ь' .V/-'Ц €.Д 4"тЬrПi
(посала)

f ll. ,оrоо.

(пiдпис)

j !'. с9 zozo року

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державноголiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемсiва або пр.д.iuur"пu державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсоъахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану_лiсiв за результатами огляду санiтарного

:Х#"#ДiЛЯНКИ: Спr,7Ъ,ач у,ziЪgи,з сл-.*лчir#-7ru"

(iнiчiали та прiзвище)



!одаток 2

до Санiтарних правил

повlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насцжень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмський лiсгосп"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Iзюмське
Квартал Ns 296 видiл J\Ъ 3

(посала)

О5, .| l, 202Ор.

урочище

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

вид пошкодженняllасадження (лiсова поже_жа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання
деq9В, захаращенiсть, об'Иання шкiдниками хво'/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт'меiеликiв, опадання
хвоj/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaпepHi для нормального cTiHy jёрев1
вlдмирання та всихання дерев внаслiдок чDаження кореневою гчбкою

Ступiнь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середно, сильне)

Видрозподiлупошкодженихдерев: куотинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

. обсяГ ушкодженоТ деревинИ на 1 гепарi (окомiрно)Щ/ куб. MeTpiB, у томУ числi сухостiйноi 9 куý,
MeTpiB

Таксацiйна хараперистика насадження

Сrщ'l0С!,_вiкбЗ роки, бонiтет?, середнiйдiаметр l8сантиметрiв, середня висота l8 MeTpiB, повнота0,60,
типлicyA2С,peльeфpiвнинний,eкcпoзицiяrpyнтпiщаirиЙ,пiдpicт

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявr,р:

u{^Майстер лiсу

(посада)

Z9 ?9_zozo.pory

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

22.t9_zoж pory

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемсiва_ або Предсiавника державного
спецlЕIлlзованого лlсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полirщення санiтiрного с]ану лiсiв за результатами огляду санiтарного

э:у.},-,,т}"j:ёi"янкИ: ftбrr,/ф/< Йrz.r,lЗаtэсо[ /,75;l*#u, шOlzc<rc4 64.z_Мщ

!iлянка Nч1 Г[поща 1.0 гектарiв

Орлов В.А.
(iнiцiали та прiзвище)

КОвт}zнович д.д.

(iнiцiали та прiзвище)

(пiдпис)

(пiлпис)

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)


