
Додаток 2
до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕНFUI
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП <<Iзюмський лiсгосп
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисгувача)

Лiсництво Петрiвське урочище
квартал Ns 168 видiл Jф 1 дiлянка Jф площа 2,3

Додаток 2

числl

Склад 10С , BiK б5
MeTpiB, повнота 0,7
пiщанi, пiдрiст

Таксацiйна характеристика насадження

poкiB, бонiтет 2 середнiй дiаметр 18 сантиметрiв,
, тип лiсу АlС , рельеф рiвний , експозицiя

, пiдлiсок

гектарiв

середня висота 18
, грунт бiднi

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежq буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть
ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iнmi
ознаки, не xapakTepHi для нормirльного стану дерев) всихJання дерев в резyльтатi
пошкодження кореневою гyбкою

Ступiнь пошкодження, ураження :

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1

сухостiйноi 15 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

Майстер лiсу
(посада)

ZS.(;{,_2ozo року

середн€ (ПООДИНОКе, слабке, середнс, сильне)

кyртинне (ПООДИНОКИЙ, груповий, куртинний)

гектарi (oKoMipHo) 15 куб. MeTpiB, у тому

виявив:

Zi. об 2ozo року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу доржавного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства _ або . пр.едставника державного
спецiалiзованого лiсозахисного.пiдприсмства щ94о необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану
лlсовоl дlлянки

в.о.Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

lhzафazlzr'/,Z п,о

tr-;^2rп

,0Р2,Л7о-/-.о7-
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Шаповалов В.М.
(iнiцiали та прiзвище)

Гегельский В.В.
(iнiчiали та прiзвище)
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Додаток 2

Додатоrс 2
до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕНFUI
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

<<Iзюмський лiсгоспдп

Лiсництво Петрiвське
кварт,}л J\Ъ 172

Склад 10С , BiK 71
MeTpiB, повнота 0,7 ,

пiщанi, пiдрiст

poKiB, бонiтет 3 середнiй дiаметр
тип лiсу АlС , рельсф рiвний )

, пiдлiсок

гектарiв

середня висота 14
, грунт бiднi

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

урочище
видiл J\Ъ 10 дiлянка Ns площа 6.9

Таксацiйна характеристика насадження

18 сантиметрiв,
експозицiя

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi/лиQтя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану дерев) всихання дерев в резчльтатi
пошкодження кореневою гчбкою

Ступiнь пошкодження, ураження :

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1

сухостiйноТ 10 куб. MeTpiB

(посала)

2_:, оь.2о2о року
в.о.Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

);/z 2о/.

Ознаки погiршення стану лiсових нас, ь виявив:

в.о.Майстер лiсч

середнс (ПООДИНОКе, слабке, середне, сильне)

(поолинокий- гпчпоЬий- кчптиннltй)кYртинIIе

гектарi (oKoMipHo) 10 куб. MeTpiB, у

Бакшеев о.В.
(iнiuiми та прiзвище)

Гегельский В.В.
(iнiuiали та прiзвище)

тому числi

2J, й.2ОZО року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану
лiсовоi дiлянки
hlyzr*.ua *rrЯF 2ъe@zzzzrz са4.;ryё,?ё; /*-у-#:"
р*
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Лiсництво Петрiвське
квартал ]ф 172 видiл N9 25

Додаток 2

Додаток 2
до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕНFUI
про tIояву ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbкa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП <<Iзюмський лiсгосп
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

урочище
дiлянка J\ф площа l".0 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10С , BiK 71 poкiB, бонiтет 2 середнiй дiаметр 20 сантиметрiв, середня висота 19
МеTpiB,ПoBнoTa0,9,типлicy^2С,pеЛЬeфpiвний'екcПoЗицiя-,rpyнтбiднi
пrщанl , пlдрlст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характористика насадження

Вид пошкоджеЕня насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирацня та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво'1'/лис,гя, наявнiсть
ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хво'l'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iнmi
ознаки, не xapaкTepнi для нормаJIьного стану дерев) всихання дерев в результатi
пошкодження кореневою гyбкою

Ступiнь пошкодження, ураження :

Вид розподiлу пошкод}кених дерев:

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1

сухостiйноТ 18 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових н

в.о.Майстер лiсч Бакшеев О.В.

року
в.о.Лiсничий

(лiснlrчий (помiчник лiсничого) (iнiцiми та прiзвище)

Zr. с,С- 2Ozo року
ВисноЁок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) 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 дiлянки о ./_)hcaи4eZZlJ rrr/ 2Zn"22.**' а2,.'ч;7;72;' йГчr-- 4;'

/

(посада)

ZT, о€, Zozo

,Xa,zzcz4,.lzz-z Z7r/ lz azz,zVz,z *?

середнс (ПООДИНОКе, Слабке, середне, сильне)

куртинне (ПООДИНОКиЙ, груповий, куртинний)

гектарi (oKoMipHo) 18 куб. MeTpiB, у тому числi

(iнiчiали та прiзвище)

Гегельский В.В.

рu/7,/

Ф-#пГ 18



Додаток 2
до Саrriтарних правил

ПОВIДОМЛЕННlI
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

<<Iзюмський лiсгоспдп

Лiсництво Петрiвське

квартал NЬ 194 видiл ЛЬ 2

Склад 10Сз , BiK 60
MeTpiB, повнота Ш ,

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

урочище

дiлянка Ns площа 8,9 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

poKiB, бонiтет 1А середнiй дiаметр 22 сантиметрiв, середня висота 22
тип лiсу В2ДС , рельеф рiвний , експозицiя _, грунт бiднi

пiщанi, пiдрiст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежq буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всиханFя дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7.цистя, вiдлущення кори на стовбурах та iнmi
ознаки, не xapaкTepHi для нормаJIьцого стану лерев) всихання дерев в резyльтатi
пошкодження кореневою губкою

Ознаки погiршення стану лiсових насадfень виявив:

майстер лiсу
(посада) (пiдЙс)

2€. а{--- 2020 року

Лiсничий
(лiсничий (помiчник л

2' Об . 2020

Ступiнь пошкодження, ураження :

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

обсяг ушкодженоI деревини на 1

сухостiйноТ ý куб. MeTpiB

iсничого)

року

середне (поодиноке, слабке, середн€, сильне)

_ (поодинокий.груповий.куртинний)куртинне ,

гектарi (oKoMipHo) 15 куб. MeTpiB,

Шаповалов В.М.
(iнiчiали та прiзвише)

Гегельский В.В.
(iнiцiали та прiзвище)

у тому числi

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з tlолiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану
лiсовоi дiлянки"'""ZЩ}uuп/ o.7"SF zvtaёlrzzzz"z aq.z:zT://zza) Zя7zoS ;,

Eaza.a 6."r zz.z /,Z'r .//az-?U7P//G/
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Лiсництво Петрiвське

квартал J\Ъ 194 видiл Jф 4

!одаток 2
до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННrI
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область

урочище

дiлянка JtlЪ площа 4,2 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз , BiK б7 poKiB, бонiтет 1А середнiй дiаметр !! сантпметрiв, середня висота 24
метpiв'пoBнoTa0.7,типлicyB2Дс,pельефpiвний'експoЗицiя-'гpyнTбiднi
пiщанi, пiдрiст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7лиQтя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaкTepHi для норм€Lльного стану лерев) всихання дерев в резyльтатi
пошкодження кореневою гyбкою

Ступiнь пошкодження, ураження: середне (поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: куртинне (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 18 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноI 4 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану

майстер лiсу
(посала)

29. сб 2020

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

'2;, OG 2020 року
Висновок iюкенера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного

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

zа/е/а :zvbФ5rz"zз са.эаz?fе/ dý,7-- 4;,

року

Шаповалов В.М.
(iнiчiми та прiзвище)

Гегельский В.В.
(irriцiали та прiзвище)

,h9a7zarz-"..Z
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Додаток 2
до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕНFUI
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

<<Iзюмський лiсгоспдп

Лiсництво Петрiвське

KBapTzuI Jф 197 видiл Jф 6

Склад 10С , BiK 87
MeTpiB, повнота Qr/ ,

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Ступiнь пошкодження, ураження :

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоI деревини на 1

сухостiйноi 13 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лlсових

майстер лiсу

урочище

дiлянка Ns 4 площа 2,9 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

poKiB, бонiтет 3 середнiй дiаметр 20 сантиметрiв, середня висота 18
тип лiсу АlС , рельеф рiвний , експозицiя _, грунт бiднi

(поолиноке_ слабке- сеDедн€,_ сильне)середн€ ,

кyртинне (ПООДИНОКИЙ, груповий, куртинний)

пiщапi, пiдрiст , пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво'1'/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iнmi
ознаки, не xapaкTepHi для нормzlJIьного стану лерев) всихання дерев в резчльтатi
пошкодження кореневою губкою

(посада)

2;. с6 2020

пiдпио)

гектарi (oKoMipHo) 29 куб. MeTpiB, у тому числi

Черевко О.Г.
(iнiчiали та прiзвище)

Гегельский В.В.
(iнiuiали та прiзвище)

року
Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)
, ) { ,:,Гrэ lС- 2020pgn,

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзоВаного лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану
лiсовоТ дiлянки ,rrrr rffiчz*.z 4;v.Й/

ЬпЫ Е.а,

виявив:


