Додаюк 2

,.Щодаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННrI

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область

дп

<<Iзюмський лiсгосп

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Петрiвське
квартал

J\Ъ

172

урочище
дiлянка JФ

видiл Ns 7

!

площа

1,0

гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження
.

Склад 10С , BiK

83 poKiB, бонiтет
MeTpiB, повнота 0.б , тип лiсу

!

рельеф рiвний
Щпlдлlсок

пiщанi, пiдрiст

28

середнiй дiаметр

,.

,

сантиметрiв, середня висота 22
експозицiя
., грунт бiднi

,

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкоджецня насадження (лiсова fIожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво'1'/лиQтя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво'lhистя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану дерев) всихання дерев в результатi
пошкоджеlrня кореневою гyбкою
Ступiнь пошкодження, ураження
Вид розподiлу пошкоджених дерев:
:

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)
куб. мефiв
сухостiйн оТ' 4

L

,l8Ц

куб. MeTpiB, у тому числi

Ознаки погiршення стану лiсових нас

в.о.Майстер лiсу

Бакшеев о.В.

(посада)

(iнiцiали та прiзвище)

25,

,)

О€

Z

o'zo

року

в.о.Лiсничий

Гегельский В.В.

(лiсничий (помiчник лiсничого)

(iнiuiали m прiзвище)

5-, Сб .'zc,zo

року

Висновок iнясенера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних LIи
iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарgого стану
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Додаюк 2

!одаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕН}UI

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

Лiсництво Петрiвське
квартал N9 172

видiл

J\гs

урочище
дiлянка Jtlb 1

20

площа

1.0

гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження
Склад 10С , BiK 72 poкiв, бонiтет
середнiй дiаметр 20 сантиметрiв, середня висота 21
MeTpiB, повнота 0,5 , тип лiсу
, рельеф рiвний ) експозицiя
rрунт бiднi
пlшанt . пlлоlст
, пiдлiсок

1
АlС

Лi

--.-,

сопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежq буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмцрання т? вqихання дgрев, захаращенiсть, об'iдання Йпiд""пuми хво'l'/лr"rr, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiллущення кори на стовбфх та iншi
ознаки, не хараКгернi для норМalJIьного стану дерев)
всихання дерев в резyльтатi
пошкодження кореневою ryбкою
Ступiнь пошкодження, ураження: сильне (поодиноке, слабке, середне, сильне)
Вид розподiлу пошкоджених дерев: куртинне (поодинокий, груповий, куртинний)

обсяг ушкоджен_оi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)
сухостiйноТ 9
куб. MeTpiB

куб. MeTpiB, у тому числi

ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:
в.о.Майстер лiсу

Бакшеев о.В.

(посала)

Zý. O6.2o,zo

2

(iнiчiали та прiзвище)

року

в.о.Лiсничий

Гегельский В.В.

(лiсничий (помiчник лiсничого)

(iнiuiали та прiзвище)

5, О6.,aо"

о року

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони

i

захисту

лiсу

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдпр"емсiва або представника державного
державного
СПеЦiа,ШiЗОВаirОГО ЛiСОЗаХИСНого пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи
iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за
результатами огляду санiтарного стану
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llолаrок 2

!одаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕНFUI

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa

Лiсництво Петрiвське
квартал J\b 173
видiл

Jt

область_

урочище
дiлянка Nb

11

!

площа

0.8

гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

2

70 poKiB, бонiтет
середнiй дiаметр 22 сантиметрiв, середня висота П
MeTpiB, повнота Q;[ , тип лiсу
,. рельеф рiвний ) експозицlя
, грунт бiднi
пiщанi, пiдрiст
, II1длlсок

Склад 10С , BiK

Щ

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiнtlя,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7лис^гя, наявнiс,l,ь
гусенi, масовиЙ лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та irrшi
ознаки, не xapakTepHi для нормального стану дерев) всихання дерев в резyльтатi
п9шкодження кореневою гyбкою
Ступiнь пошкодження, урая(ення
Вид розподiлу пошкоджених дерев:
Обсяг ушкодженоi деревини на
сухостiйноТ -/ 3 куб. MeTpiB

l

(поодиноке, с.ltабке, серед}I(,, сильне)

сильне

:

кyртинне

(ПООДинокиЙ, груповий, куртинний)

гектарi (oKoMipHo)
l

Ознаки погiршення стану лiсових н

JhЗ

куб. MeTpiB, у тому ,rислi

ь виявив:

в.о.Майстер лiсч

Бакшеев о.В.

(посада)

(iнruiми та прiзвище)

2r. о6- 2с2с

року

в.о.Лiсничий

Гегельский В.В.
(пiдпис)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

2',

о6.

2ozo

(iнiчiали

-га

прiзвище)

року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмств9 . або . представника

державного
державноr,о
спецiалiзованого лiсозахисного.пiдприсмства щ94о необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
lнших заходiв з полiпшення оанiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану
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flолаrок 2

Щодаток 2
до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕНFUI

про появу ознак погiршення санiтарного Qтану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область

(Автономна Республiка Крим, область)

лiсгосп
ДП <<Iзюмський(найменування

власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Петрiвське
квартал Ns222
видiл Jф 2б

урочище
дiлянка Jф

площа

0.б

гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

!

85 poкiB, бонiтет
середнiй дiаметр 28 сантиметрiв, середня висота 26
MeTpiB, повнота 0,85 , тип лiсу В2ДС , рельеф рiвний , експозицiя
грунт бiдЦ
пrщанl , пlдрlст
, пiдлiсок

Склад 10С , BiK

_,

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам,

обледенiння,

вiдмирання та всиханЕя дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть
гусенi, масовиЙ лiт метеликiв, опадання хво'l'/листя, вiдлущення кори на стовбурах т:а irIшi
ознаки, н9 xapaкTepнi для нормального стану лерев)
всиханця дерев в резyJIьтатl
пошкодження кореневою гyбкою
Ступiнь пошкодження, ураження: сильне (поодиноке, слабке, середнс, сильне)
Вид розподiлу пошкоджених дерев: куртиIIне (ПООДИНОКИй, ГРУПОВИй, куртинний)
Обсяг ушкод}кеноi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)

сухостiйноi i*

куб, MeTpiB, у тому числi

куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових н

ь виявив:

майстер лiсу

Бондаренко В.В.

(посала)

(iнiцiали та прiзвиrrlс)

25 об zo-2o

року

в.о.Лiсничий

Гегельский В.В.

(лiсничий (помiчник лiсничого)

Z9.

об ,Zozo

(iHi

року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони

i

чiми,t,a прiзвиtttе)

захисту

лiсу

державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемствjl . або . представника державIlого
спецiалiзованого лiсозахисного.пiдприемства щ94о необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
1нших заходlв з гIолlпшення санiтарного станх лiсiв за результатами огляду санiтарного стану
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!одагок 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННrI

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область

дп

(Автономна Республiка Крим, область)

<<Iзюмський лiсгосп

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорис,ryвача)

Лiсництво Петрiвське
квартал N9 223
видiл

урочище
дiлянка JtlЪ 1

ЛЪ 2

площа

0.9

гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження
.

Склад 10С , BiK 83 poKiB, бонiтет2 середнiй дiаметр 26 сантиметрiв, середня висота 21
MeTpiB, повнота Qlf , тип лiсу А2С , рельеф рiвний ) експозицiя
rрунт бiднi
пiщанi, пiдрiст

__,

пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiс,гl,
гусенi, масовиЙ лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на отовбурах та iншi
оЗнаки, не XapaкTepHi для нормального стану дерев) всихан}rя дерев в резYльтатi
пошкодтtення кореневою гyбкою
(поодиноке, слабке. середне, сиlrьне)
Ступiнь пошкодження, ураження
сильне
Вид розподiлу пошкоджених дерев: кyртинне (ПООДИНОКиЙ, груповий, курт,инний)
:

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)
сухостiйноi ./ | куб. MeTpiB
Ознаки погiршення стану лiсових

Z)

; ig

куб. MeTpiB, у тому чис,lli

нь виявив:

майстер лiсу

Бондаренко В.В.

(посада)

(iнiцiали та прiзвище)

О€, э сэzс

року

в.о.Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

2r. о6. 2-оZ9

%"

Гегельский В.В.

(пiлпис)

(iнiчiали,га прiзвиrце)

року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони

i

захисту

лiсу

державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемствjl . або . представника державного
спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
.i

lнших заходlв з полlпшення санlтаоного
станч
лlсlв за результатами огляду санlтарного стану
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