Додаток 2
до Санiтарних првил

повlдомлЕння

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
кlзюмськелrсоее
Лiсництво Пiщанське
Квартал

1

урочище

видiл J

дiлянка No площа 12,4 гс
Таксацiйна характеристи ка насадження

Склад шз3КелlЯзlЛпd,вiк 80/80/80/80 poKiB, бонiтет2, середнiй дiаметр 28/22/2624
сантиметрiв, середня висота 21/20/21/20 MeTpiB, повнота [Z,тип лiсу Д2КЛД ,
експозицiя
rрунт cipi, meMHocipi. черноземч пiдрiст
пlдлlсок

_,

р9л?Oф_,

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хво'йистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоТ/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не характернiдля
НОРМаЛЬНОГО СТаНУ

ДеРеВ) всuхання depeB, наявнiсmь плоDовuх miл,сmовбvрова zналь,

dчбовай mрvmовuк

ураження: cepedHe
пошкоджених дереы___зруповац_

Ступiнь пошкодження,
Вид розподiлу

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

(поодинокий, груповий, куртинний

)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (окомiрно1;/куб. м., у тому числi сухостiйноТ|куб. м.

ознаки

ну лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоOч Ng]

дврамчч Ю.о.

(посада)

J,

(iнiцiали та прiзвище)

(посада)

с9

(пiдпис)

2020року

€

_щ.(лiсничий (помiчник лiсничого)

LS

|с9

(iнiцiали та прiзвище)

----Щ

(пцпис)

(iнiцiали та прiзвище)

2020 року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту 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 лiсовоТ дiлянки:
l-|о-е_вrпg-.gч{1iдлу_

.^с,*1ллl.g- *рС47С-\ецкr-;-

ё-,Ф.-*i,"t.,1,с

*,u €"'i,;,*s-6,cr.

,"n"L--

до

повlдомлЕння

ca'пapнfl:i;:oвl';

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, Фласть)

кlзюмське лiсове
Лiсництво Пiщанське
Квартал

78 видiл

урочище

!

площа 10,9 га

дiлянка No

Таксацiйна характеристика насадження

Склад бДз4Яз+Кл2,вiк ]]0/90 poKiB, бонiтет-l, середнiйдiаметр 36/28 сантиметрiв,
середня висота 23/21 MeTpiB, повнота ft!, тип лiсу Д2КЛД , рельеф dрiбнi ярu, експозицiя
пiдлiсок
грунт cipi. mемносiрL черноземч пiдрiст

_,

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опадання xBoi7 листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) вслхання depeB, сmовбуDова zнuль, dубовuй mрvmовuк

ураження: cepedHe
пошкоджених дерев,. zруповuй

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Ступiнь пошкодження,
Вид розподiлу

ОбсягушкодженоТдеревини

(поодинокий, груповий, куртинний

)

на 1 гектарi (oKoMipHo)9 куб, м., у тому числiсухостiйноЕкуб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоdч

Ng4

"/,>'
(пiдпис)

(помда)

(посада)

СrЕ

д

(пiдлис)

(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

2dСроку

Щ

лiснччuй

(iнiцiали та прiзвище)

(лiсничий (помi.rник лiсничоrо)

дS

Клuменко B,l,

Dq

2фОроку

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:
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Додаток 2
ДОСаНiТаРНИХПРВИЛ

повlдомлЕння

ПРО ПОяВУ о3нЭк поriршення санiтарного стану

лiсових насаджень

(Двтономна Республiка КриЙ область)

Пiщанське
Квартал f8 видiл 2
дiлянка Ne

Лiсництво

урочище
площа

Шга

Таксацiйна характеристика насадження

СКлад 5IIз4ЯзlКле+Лп0, BiK _I=!=|Ц!O/S0 ,poцig, бонiтет 2, середнiй дiаметр 32/28/24
сантиметрiв, середня висота
MeTpiB, повнота 9i.,типlлiсу ДiКЛД ,@Б_-обqр1ад'
?4/2U19
ярU, експозицiя

_,

Л

iсопатологiчна характеристика насадження

вид пошкодження насадження (лiс_ова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, 3ахаращенiсть, об'tдання шкiдниками хво'йистя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоV,листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не характернiдля
нOрмального стану дерев) sсихання dеоев, сmовбvрова zнчль, dчбовай mрvmlовuк'

ураження: cepedHe
пошкоджених дерев,, zруповuй

СтУпiнь пошкодження,
ВИд РОзподiлу

обсяг ушкодженоТдеревини на

,1

(поодиноке, слабке, середно, сильне)

(поодинокий, груповий, куртинний

)

гектарi (oKoMipHo)/l куб. м., у тому числiсухостiйн6И куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоOч Ng4

Клuменко B.l.

(лосада)

д'

(iнiцiали та прiзвище)

(поида)

(пiдпис)

о9

2Ql.poKy

лiснччuй

Щ

(лiсничий (помiчник лiсничого)

Jý

(iнiцiали та прiзвище)

с9

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

20Кlроку

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприсмства або представника держ;вного спецiалiзованого льозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення
санiтарного Ьтану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:
р\rý-е-'1,чфе_!_шi*цiý .*,_-6oI\6- **.-я,/<_q.^с.-.s_ rОё С, "',,.,r(r , щ _ ?*L.k,,,^- 4a-.
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до caHi'apнfl:ii;Oвl!;

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

мсmво кlзюмське лiсове 2оспоа
власника лlсlв,

Лiсництво Пiщанське
Квартал

19 видiл

урочище

4

площа

дiлянка Ns

lJга

Таксацiйна характеристика насцження
poKiB, бонiтет2, середнiйдiаметр 30/I8 сантиметрiв, середня
грунт
експозицiя
висота 17/16 MeTpiB, повнота 0,8, тип лiсу Д2КЛД , рельоф

Склад бДз4Язл, BiK 58158

_,

_,

сiрi.mемносiрi,черноземч пiдрiст

пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насаджен ня
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'tдання шкiдниками хво't/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоТ/ л истя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всuхOння DepeB. спtовбvрово Zлlrtль, Dчбовttй mDvmовrlк
Ступiнь пошкодження,

ураження:

Вид Розподiлу пошкоджених

cepedHe

дерев zруповuй

Обсяг ушкодженоТ деревини на

,1

Майсmер лiсч обхоdч NgS

Дем*яненко В.О.
(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

(посада)

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

oq

)

насаджень виявив:

(посада)

20Jфоку

Щ

лiснччuй

(iнiцiали та прiзвище)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

{;

(поодинокий, груповий, куртинний

гектарi (oKoMipHo)/,/ куб, м., у тому числi сухостiйноТ4куб. м.

0знаки погiршення стану лiсо

4{Ou- -)

(поодиноке, слабке, середно, сильне)

оq

2d CpoKli

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту 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 лiсовоТ дiлянки:
'
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!одаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння

про появу фнак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, обласгь)

державне пidпрuемсmво кlзюмське лiсове еоспоOарсmво>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Пiщанське
Квартал 19 видiл 15
дiлянка Ns

Лiсництво

урочище
площа !_ý_га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 8Дз2Яз,вiк 105/95

28/28 сантиметрiв, середня
dрiбнiярu, експозицiя
rрунт

poкiв, бонiтет_l, середнiй дiаметр

висота 21/20 MeTpiB, повнота [Z,тип лiсу
cipi, meMHocipi, черноземч пiдрiст

ДlКЛД

, рельеф

_,

пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристи ка насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опадання XBoil листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не XapaкTepHi для
нормального стану дерев) всuхання depeB, сmовбурова zнuль, dчбовuй mрvmовuк
Ступiнь пошкодження,

ураження:

Вид розподiлу пошкоджених дерев
Обсяг ушкодженоТ деревини на

'1

|

сереане

Zрvповuli

(поодинокий

,

груповий

,

куртинний

Майсmер лiсч обхоOч Ng3

л,i

вих насаджень виявив:

Дем*яненко В.О.

(посада)

(iнiцiали та прiзвище)

(посада)

(iнiцiали та прiзвище)

с9

д

20Ю року

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

ло
v)

20&ороку

)

гектарi (oKoMipHo) {|) куб, м., у тому числi сухостiйноТ4куб, м,

Ознаки погiршення стану

]{

(поодиноке, слабке, середно, сильне)

_--"

<-:-_-'/(пiлппс)

Щ
(iнiцiали та прiзвище)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:
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Додаток 2
до Санiтарних правил

пOвlдOмлЕння

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень
l

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

I

(найменування власника лiсiв,

Лiсництво Пiшанське

Квартал

б.03

урOчище

дiлянка 2

видul 2

площа Jr2_га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 8Дз2Яз,вiк 105/l05

poкiB, бонiтет-l, середнiй дiаметр
повнота
0,7,типлiсу _Щ!!Д_, рельеф
ЩMeTpiB,
пiдлiсок
cipi, meMHocipi, черноземч пiдрiст

висота

32/28

_,

сантиметрiв, середня
rрунт
експозицiя

_,

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоl7листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання xBo'f/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всшусtння depeB, нсtявнiсmь плоdовuх miл,сmовбурова
z t t tл b,i|, б tl в tt it пt р |, пt tl в tt к
Ступiнь пошкодження, ураження:
Вид розподiлу пошкоджених

cepedHc

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

дерев:__zруповuй

*

(поодинокий, груповий, куртинний

)

Обсяг ушкодженоi'деревини на 1 гектарi (окомiрно)Дкуб. м., у тому числi сухостiйно:i/!куб, м,

лiсових насаджень виявив:

0знаки погiршення
Майсmер лigч обхоdч Ng}
(

Jy

(rнiцiали та прiзвище)

посада)

(посала)

о9

(пiдпис)

Щ

лiснчччй

о9

(iнiцiапи Iа прiзвище)

2020року
(iнiцiали та прiзвище)

(лiсничий (помнник лiсничого)

Jý

Резнiк Р.М,

2020 року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства lлодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення
санiтарного стану лiсiв за резудьтатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:
О* ьtj"..rr.
B""a;n".b €lr".' 74rЙл-.*rдлав;4<*с-tяд*дl+ .".r."t4crSg Ь цýъ G;,*"rr;
уtечЛ> -
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Додаток 2
до Санiтарних правил

повlдомлЕння

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь

(Автономна Реслублiка Крим, область)

держав

н

е пi0

п

рuемpmво кlзю м ське л icoBe еоспоd аосmво>
(найменування власника лiсiв, постiйноrо лiсокорисrувача)

Лiсництво Пiщанське
Квартал

306

видiл

урOчище

Z

дiлянка Nэ площа 1,7 rа
Таксацiй на характеристика насадження

Склад ЦlзlосlСз,, вiк Щ,O.рокiв, бонiтетl, середнiй дiаметр 28/24/32 сантиметрiв,
середня висота 1Р117|26 MeTpiB, повнота 9!,типлiсу В2ДС ,
експозицiя
rрунт пiщанuЙ
, пiдлiсок

пiдрiст

_,

Л

рельеф_,

_,

iсопатологiч на характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
ВСИханНя де-рев, 3ахаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТiлистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метелИкiв, опадання xBoi7 листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не характернiдля
НОРМаЛЬНОГО СТаНУ ДеРеВ) осахання depeB, наявнiсmь плоdовах miл,сmовб.vрова zHallb,

dубовай mрvmовак

сеоеdнс

Ступiнь пошкодження, ураження:
Вид розподiлу пошкоджених

(поодиноке, слабке, середно, сильне)

дерев: zрчповuй

Обсяг ушкодженоТ деревини на

'1

(поодинокиЙ

,

rруповий , куртинний

)

гектарi (окомiрно)Дкуб. м., у тому числi сухостiйноТ

J

куб. м.

у лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоOч Ngl

дврамчч Ю,о.

(лосада)

(iнiцiали та прiзвище)

(посада)

Jý

(пiдпис)

Ф

2020року

лiснччuй

Щ

(лiсничий (помiчник лiсничого)

45

(iнiцiали та прiзвище)

оg

(iнiцiали та лрiзвище)

2020 року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту 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 лiсовоТ
f*,
лr €<"У--"rплs- елl-+--;илзz-1 n r. - а";.1rчst-&оr , , 1..дс)И-rt _s_ч,*;lg*r-лrrа-&l-i9_ *- ".-п*-Ьiз ь
"-t

*bno-*
Dс_.^

п,;

пqоа

фt

,L €.1-g;-a

*,з

l+. (О , 'zФ
|L

","_

L.лр.

::WТ;";

__"_',r*

фяlци: , *..

;-:*

Додаток 2
до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного сТаНУ ЛiСОВИХ НаСаДЖеНЬ

XapKipcbKa
--(ABToHoiiHa

gбцqсрь

=
Республiка Крим, область)

Лiсництво Пiщанське
Квартал 308 видiл 11

урочище
дiлянка Ne площа

2Jга

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Дз+Сз, BiK 95 poкiв, бонiтетf, середнiй дiаметр
,
JZ йfr-Ьловrота@, тип лiсу

24

вЙс рельоф
, пiдлiсок _,

пiдрiст

сантиметрiв, середня висота_
rрунт пiщанuй

, експозицiЯ

-,

Лiсопатологiчна характеристика насадження

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захара(енiсть,'об'Тдання шкiдниками хво'йистя, наявнiсть гусенi, масовий.лiт
метеликiв, опаданнЯ xBoj7 листЯ, вiдлущеНня кори на стовбурах та iншi о3наки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всttхання deoeB, наявнiсmь плоdовuх miп,сmовбvDова zнuль,
dчбовuй mруmовuк

ураження: сереdr{е
пошкоджених дерев,, zрчповuй_

(поодиноке, слабке, середно, сильне)

Ступiнь пошкодження,
Вид розподiлу

(поодинокиЙ, rруповиЙ, куртинний

)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (окомiрно)бкуб. м., у томУ числi сухостiйноi
лiсових насаджень виявив:
ознаки

.)(-

(посада)

(iнiцiали та прiзвище)

(посала)

(iнiцiали та прiзвище)

с9

2020року

лiснччuй

1-

(лiсничий (помiчник лiсничого)

d)

'<-

куб. м.

дврамчч Ю.о.

Майсmер лiсч обхоOч NgI

d)

4

t-a

Щ
(iнiцiали та прiзвище)

1пiдпис1

2020 року

v)

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лlсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзOваного лlсо3ахисног0
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв 3 полiпшення
санiiарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:
ба rzc\;"rora,*n, ,В',r:Е-{",о,а€,Э,
,-ц"_-€<4еl,е-оu,*Э*
(&!цпr-5ц'
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сtе!,Lа._9ё DеЛ П., tr-Iё'.,z;|rВ4!rрэчсл-рдl-д--'

tЪ.rc,tо/

,
-Й
а/@,

-;4ýB"Lra
(Iопз,Sеr}Sе,}- 6- В..опз,

Додаток 2
до Gанiтарних правил

повlдомлЕння

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XaoKigcbKa 96цас;рь
(Автономна Республiка Крим, Фласrь)
=

Лiсництво Пitцанське
Квартал

311 видiл

урOчище

дiлянка N0 площа

7

Шга

Таксацiйна характеристика насадження

!9Щ.,

BiK 95 poкiв, бонiтетl, середнiй дiаметр
мФiц-повнота qO, тип лiсу ВЙС ,

склад

Д
пiдрiст
Л

, пiдлiсок

_,

рельоф

26

сантиметрiв, середня висота
rрунт пiщанuй
експозицiя
,

_,

_

iсопатологiчна характеристи ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання Та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'hання шкiдниками хво'йистя, наявнiсть ryceHi, масовий. лiт
метеликiв, опадання xвoi7 листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi дя
нормального стану дерев) всахання depeB, наявнiсmь плоdовuх miл,сmовбvрова zHullb,

dvбовuй mDvmовак

СтупiнЬ пошкоджеНня,

ураження:

Вид розподiлу пошкоджених

сереdне

дерев: zруповай_

(поодиноке, слабке, середно, сильне)
(поодинокий

,

груповий, куртинний

)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 'l гектарi (окомiрно)Lкуб, м., у тому числi сухостiйноТ-3 куб. м.
лiсових насаджень виявив:
ознаки

дврамчч Ю.о.

Майсmер лiсч обхоOч Ngl

(iнiцiали та прiзвице)

(посада)

(пhпис)

(посада)

е9

ý

2020року

лlснччuu

Cct

@
(iнiцiали та прiзвище)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

g5

(iнiцiали та прiзвище)

2020 року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту 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 лiсовоТ дiлянки:
г.\S'.п*J-

lз. (о, zo Л

!одаток 2
до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

державне пiOпрuемсmво кlзюмське лiсове еоспоdарсmво>
(найменування власника лiсiв, лостiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Пiщанське
Квартал

305 видiл

13

урочище
площа

дiлянка Ns

0pга

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK 8J
MeTpiB, повнота

пiдрiст

0,9,тип лiсу

ВЩС

_,

, пiдлiсок

26

сантиметрiв, середня висота 23
rрунт пiщанuЙ
, рельOф рiвнuннuй, експозицiя

poкiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр

_,

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоil листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всuхсtння DepeB, наявнiсmь плоdовuх miл, сосново zубко
Ступiнь пошкодження, ураження

:

,,

слабке

(поодиноке, слабке, середно, сильне)

(поодинокий , rруповий , куртинний )
Вид розподiлу пошкоджених дерев
zpyltoB uit_
Обсяг ушкодженоТ деревини на 'l гектарi (oKoMipHo)f/ куб. м., у тому числi сухостiйноТf,куб. м.

у лlсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоdч Ngl

дврамчч Ю.о.

(посада)

(iнiцiали та прiзвище)

(посада)

а!

09

(пiдпис)

20Zфоку

,a-

лiснччuй

---

ffiппс\

(лiсничий (помiчник лiсничого)

L[t

С9

(iнiцiали та прiзвище)

Щ
(iнiцiали та прiзвище)

2610poKl

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану
l qr rJ JлiсовоТ
llwv9vl HlJ
lлппуl.
'l v v
дiлянц4:

Cazlizz5,'e-2
,/, -

tlalral
tlarTarln<rfrИa
lrtor б//r/2r/
еrан/ zzrl6r{"J'Zcz^,

а"4,hчr,'ё, z 2,ova,rza rT'/
"D
{r,/ л/

?

"

а,Яи
- ,/ rо й ;'

й.7Ге,ГД а

до

повlдомлЕння

с,,,п.р'.flltilО,Х,i

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

держ ав н е

п iа п р

ue м

сmв о

lзю м ське

к

лi

сов е е осп оd

Лiсництво Пiщанське
Квартал

356 видiл

ар

сmв

o>l

(найменування власника лiсiв, посгiйного лiсокористувача)

урочище

!

площа

дiлянка Ns

б2га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK 65

MeTpiB, повнота 0,8, тип лiсу

пlдрlст
Л

,В2ДС

пlдлlсок

24

сантиметрiв, середня висота 20
rрунт пiщанuй
, рельеф рiвнuннuЙ, експозицiя

poKiB, бонiтет1, середнiйдiаметр

_,

iсопатологiчна характеристи ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоj7листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опадання xBoi7 листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всtхсtння lepeB, нсtявнiсmь плоDовuх miл, соснова zубка
Ступiнь пошкодження, ураження:
Вид розподiлу пошкоджених

слабке

дереы zрvповuli

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

(поодинокий, груповий, куртинний

)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo1z 9куб. м., у тому числi сухостiйной куб. м.
Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоdч Ng2

Ыл-

(посада)

4! og
(посада)

(iнiцiали та прiзвище)

(пiдлис)

(iнiцiали та прiзвище)

2рфоку

Щ

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

2

Бабенко С.С.

(пiдпис)

tt с9

(iнiцiали та прiзвище)

2g/OpoKl

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:

Нrзt. cr.z-z.? r"o/. V€

1чйrrz

2*r{2Z.."Z."Z 4"67ааr'v-7./.о;- 6..

"
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//fu

еУа..т4/ -2-7?2
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/Эzаеа?лйlа,

"аryr,, rФ-. /z7'"э;а"{"tГ "

2ir:y
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flодаток 2
до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

державне пidпрuемсmво кlзюмське лiсове еоспоdарсmво>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Пiщанське
Квартал

360 видiл

урочище

!

площа 2-!.га

дiлянка No

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK 75

MeTpiB, повнота ЩZ,тип

пiдрiст
Л

лiсу А2С
пiдiсок

2б

сантиметрiв, середня висота 20
rрунт пiщанuй
, рельOф рiвнuннuй, експозицiя

poкiB, бонiтет2, середнiйдiаметр

_,

,

iсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть ryceHi, масовиЙ лiт
метеликiв, опадання хвоil листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не XapaкTepHi для
НОРМаЛЬНОГО СТаНУ дерев) всuхсtttня depeB, наявнiсmь плоDовttх пtitt, сосново zчбкlt
Ступiнь пошкодження, ураження:
Вид розподiлу пошкоджених

слабке

дерев,.

zрупов

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

ай

(поодинокий , груповий

,

куртинний

)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)Z 9 куб. м., у тому числi сухостiйноТ fr<уб. м,
Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоdч Ng2
(посада)

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

(посада)

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

cq

ц

Бабенко С.С.

292фокv

Щ

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

2/r

О9

(iнiцiали та прiзвище)

20ZФоку

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянкt4;

Z-e ez:zTv*zz2 / бz
7Ё;2;Ы);?5:"3-D/r'4;"
Гfr-/а 2
/aa7zTz- -з,zа--еf/€
/aа
/ааjirтz--з
2za{e2Za=T

ЕМ
е
Ю

y?z

rz

/

.zz Zc:

"im"zzаz-zfо*/
r{о caqzTzL б Z
&.Й'

2,, Й7z rЙ7bsa?

i lllo/
/

cz7,{,

Bo/aЯezf Ё.

Д_

до

повlдомлЕння

ca'i'apJ:i;:il;

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, обласrь)

Лiсництво Пiщанське
Квартал

360 видiл

урочище

Z

площа

дiлянка Ns

Ш

га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад бСз4Сз, BiK 95/75

poKiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр

висота 24/22 MeTpiB, повнота 0,7,тип лiсу

пiщанuй пiдрiст

ВЦlС

пlдлlсOк

, рельеф

32/28 сантиметрiв, середня

рiвнuннuй, експозицiя

_,

грунт

Лiсопатологiчна характеристи ка насаджен ня
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання xвoi7 листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не характернiдя
нормального стану дерев) вслtхOtlllя DeoeB. наявнiсmь плоdовttх miл, cocttoqu zчбксt
Ступiнь пошкодження, уражен
Вид розподiлу пошкоджених

ня,. слабке

дерев: zpyпoBali

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

(поодинокий, груповий

,

куртинний )

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)J9 куб, м., у тому числi сухостiйноТСкуб. м.
Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоOч Ng2

Ьurу

Бабенко С.С.
(iнiцiали та прiзвище)

LLl

(посада)

(iнiцiали та прiзвище)

acJ

2gzфок}

Щ

лiснччuй

(iнiцiали та лрiзвище)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

2|l

oq

20ZopoKy

Висновок iнженера вiддiлу (сектору)охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду_9анiтарного стану лiсовоТ дiлянки,.
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повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

державне пiOпрuемсmво кlзюмське лiсове еоспоOарсmво>
(найменування власника лiсiв, попiйного лiсокорипувача)

Лiсництво Пiщанське
Квартал

402 видiл

урочище

ý

площа Jr2_га

дiлянка Ns

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, вiк 90

poKiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр -l0 сантиметрiв, середня висота 23
MeTpiB, повнота ЩZ,тип лiсу
грунт пiщанuй
, рельеф рiвнuннuй, експозицiя

пiдрiст
Л

_,

Д2С

, пlдлlсок

iсопатологiч на характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опадання xBoi7 листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не характернiдля
нормального стану дерев) всuхсtння depeB, наявнiсmь плоdовttх пtiл, соснова zчбка
Ступiнь пошкодження, ураження:
Вид розподiлу пошкоджених дерев

,.

слабке
zрупов

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

uit

(поодинокий

,

груповий , куртинний

)

Обсяг ушкодженоТдеревини на 1 гектарi (oKoMipHo)J8 куб. м., у тому числi сухостiйноУ куб. м.
Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Майсmерлiсч обхоdч
(посада)

Ng3 4

(посада)

zLl о?

(пiдпис)

(пiдпис)

Дем*яненко В.О.
(iнiцiали та прiзвице)

(iнiцiали та прiзвище)

202фоку

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

З!

Og

2fШpoKy

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту 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 лiсовоТ дiлянки:

/u
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z-? .rof- fr пv#2irа rаZ
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Г а, Г7r-.& ;

3rЫ€,а
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повlдомлЕння

..,n.o,fl:iil',i,i

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

державне пiапрuемсmво кlзюмське лiсове еоспоOарсmво>
(найменування власника лiсiв, лостiйноrо лimкорисryмча)

Лiсництво Пiщанське
Квартал

402 видiл

урочище

Z

Таксацi

Склад 10Сз, BiK 69
MeTpiB, повнота

й

Ц_га

на характеристи ка насадження

Д2С

, пlдлlсок

22

сантиметрiв, середня висота
rрунт пiщанuй
експозицiя
, рельеф рiвнuннuй,

poKiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр

0,9,тип лiсу

пiдрiст

площа

дiлянка Ns

_,

'8

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво't/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоТ/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) вслхання depeB, наявнiсmь плоdовuх miл, соснова zубка

слабке

Ступiнь пошкодження, ураження.
Вид розподiлу пошкоджених

дерев: zруповuй

(поодиноке, слабке, середно, сильне)

(поодинокий, груповий, куртинний

)

Обсяг ушкодженоТдеревини на 1 гектарi (oKoMipHoPJ куб. м,, у тому числi сухостiйноТ 7куб. м.
Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоdч Ng3

Дем*яненко В.О.

(посада)

2ч

(iнiцiали та прiзвище)

(посада)

(iнiцiали та прiзвище)

(пiдпис)

oq

26?Ороку

Бонdар 0.о.

лiснччuй

(iнiцiали та прiзвище)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

2

с{ ос{

20 ZDpoKy

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнщих заходiв з полiпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки: _
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повlдомлЕння

ПРО ПОяВУ о3нак погiршення санiтарного стану

Додаток 2
ДОСаНiТаРНИХПРаВИЛ

лiсових насаджень

XapKigcbKa обласmъ

(Автономна Респфлiка Крим, область)

Лiсництво Пiшанське

Кварты1444 видiл

урочище

16

плOща

дiлянка Nч

Шга

Таксацiйна характеристика насадження
1,0Сз+Бп, BiK 85 poкiв, бонцет 1, середнiй дiаметр 26 сантиметрiв, середня висота
9УrД
2l MeTpiB, поВНота ДД, ти.п лiсу В2ДС , рельеф рiвнuнiuйЭкспозицiя _, грунт пiщанuй
Л

iсопатологiчна характеристика насадження

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, 3ахаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть
ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоV.листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не характернiдя
нOрмального стану дерев) 8сихоння dепев, наявнiсmь плоdовах miл, соснова zчбка
Ступiнь пошкодження, ураження:
Вид розподiлу пошкоджених

слабке

дерев,.

zруповuй

(поодиноке, слабке, середно, сильне)

(поодинокий, груповий, куртинний

)

обсяг ушкодженоТ деревини на 'l гектарi (oKoMipHo) h0 куб, м., у тому числi сухостiйноУ куб. м.
Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:
Майсmер лiсч обхоdч

/l--V(r---

Ng4

(пiдпис)

(поида)

2з

(посада)

oq

2gZOpoKy

Щ

(лiсничий (ломiчник лiсничого)

с9

(iнiцiали та лрiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

лiснччuй

"Lц

Itлuменко B.l.

(iнiцiали та прiзвище)

20?О року

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника держiвного спецiалiзованого льозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:
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flодаток 2
до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

державне пiOпрuемсmво кlзюмське лiсове еоспоdарсmво>
(найменування власника лiсiв, пооiйноrо лiсокористувача)

Лiсництво Пiщанське
Квартал

447 видiл

29

урOчище

площа 5,6 га

дiлянка Ns

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз+Влч, BiK 105
25

MeTpiB, повнота 0,.ý, тип

пiдрiст

poкiв, бонiтет 2, середнiй дiаметр -32 сантиметрiв, середня висота

лiсу

, пiдлiсок

ВЦ]С

, рельеф

рiвнuннuй, експозицiя

_,

rрунт пiщанuй

Лiсопатологiч на характеристика насаджен ня

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоТ/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всu-rання depeB, нсtявпiсmь плоdовuх miл, cocHoBct zубка
Ступiнь пошкодження, ураження:
Вид розподiлу пошкоджених

слабке

дерев,, zруповлtй

(поодиноке, слабке, середно, сильне)

(поодинокий, груповий, куртинний

)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo),/.l куб, м,, у тому числi сухостiйноТ.3 куб. м.
Ознаки погiршення стану лlс99цх насаджень виявив:

lt

(посада)

оу

(iнiцiали та прiзвище)

(пiдпис)

(iнiцiали та лрiзвище)

262фоку

Щ

лiснччuй

,?-Ll

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

oq

29?Орок}

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту 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 лiсовоТ дiлянки:
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Додаток 2
до Санiтарних лравил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

кlзюмське лiсове
лiсництво Пiщанське
Квартал

504 видiл

урочище

Z

площа l8,1 га

дiлянка Ns

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK 85 poкiB, бонiтет2, середнiйдiаметр 2б сантиметрiв, середня висота 22
MeTpiB, повнота [Z,типлiсу Д2С , рельOф рiвнuннчй, експозицiя _, rрунт пiщанчй
пiдрiст

пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоilлистя, наявнiсть ryceHi, масовиЙ лiт
метеликiв, опадання хвоТ/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepнi для

НорМалЬНоГо стаНУ

ДереВ) всuхання depeB, наявнiсmь плоdовtх miл, cocHoBct zубксt

Ступiнь пошкодження, ураження:
Вид розподiлу пошкоджених

слабке

дерев,, zpyttoBttй

(поодиноке, слабке, середне, сильне)
(поодинокий , груповий, куртинний

)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)2l куб. м., у тому числi сухостiйноТ7куб. м,
Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоOч NgS

Клuменко B.l.

(посада)

LLt

(iнiцiали та лрiзвище)

(поида)

Og

(пiдпис)

202

фоку

Щ

лlснчччч
(лiсничий (помiчник лiсничого)

lL\

оg

(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

20rcроку

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду_qанiтарного стану лiсовоТ дiлянки: _,

Ha.avc?-*zzz.?,"-o

//ry*

fr Va 2ffivzzz,r Фаzт/*а) б.

k,:;йrzryжz
дс/2,Ф-tr_фё'-//

л

7rа

)

g7юS"r;

Е,а

до

повlдомлЕння

cili,.p,flitilo,Ini

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

|сmво

лiсове

((l,

Тffiваr*

власника

Лiсництво Пiщанське
Квартал

504 видiл

урочище

l

площа 0,6 га

дiлянка Ns

Таксацiйна характеристи ка насаджен ня

Склад 10СзК, BiK 85

poKiB, бонiтет2, середнiйдiаметр

пiдрiст

, пiдлiсок

MeTpiB, повнота 0,5, тип лiсу

В2ДС

24

сантиметрiв, середня висота 22
rрунт пiщанuй
, рельеф рiвнuннuй, експозицiя

_,

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво't/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання xBoi7 листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального станудерев) кvрmuнне всuхання depeB, коренева zчбка
Ступiнь пошкодження, ураження
Вид розподiлу пошкоджених

:

cepedHe

дерев,, курпtлtннuil

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

(поодинокий, груповий, куртинний

)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 'l гектарi (oKoMipHo)ZZ куб, м., у тому числi сухостiйноТ4 куб, м.

ry---

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:
Майсmер лiсч обхоOч NgS

?.Lt

Клuменко B.l.

(посада)

(iнiцiали та прiзвище)

(посада)

(iнiцiали та прiзвище)

оq

201-фоку

._-1

{s-,/

лiснччuй

2-

lffiс)

(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

zLt

О9

20

2

Щ
(iнiцiали та прiзвище)

Ороку

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення

lpts

g,И? .,lo urjPzzzr>7
z?а l'z Х" "zt а"аJэ rz'r2
е-lа Е g
//arzzJ-6.hz
t

Дr/h, /ц*'fu:Йо-r,.'n

Дрfu;ЕД,

до

повlдомлЕння

с.,

ir. p rfliiuplorlni

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

державне пiOпрuемсmво кlзюмське лiсове еоспоdарсmво>
(найменування власника лiсiв, постiйноrо лtсокорисryвача)

Лiсництво Пiщанське
Квартал

505 видiл

урOчище

!

площа I1,8 га

дiлянка Nq

Таксацiйна характеристи ка насаджен ня
poкiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр 28 сантиметрiв, середня висота 24
rрунт пiщанчй
MeTpiB, повнота ЩZ,тип лiсу
, рельOф рiвнuннuй, експозицiя

Склад 10Сз, BiK 8r'

_,

ВЦJС

пlдрlст

, пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоilлистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опадання xBoi7 листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всuхсtttttя dерев, наявнiспtь плоdовшr miл, cocttoBa zчбкtt
Ступiнь пошкодження, ураження:
Вид розподiлу пошкоджених

слабке

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

дерев, zруповлtй

Обсяг ушкодженоТдеревини на 1 гектарi (oKoMipHo)

(поодинокий, груповий, куртинний

/fку6.

)

м., у тому числi сухостiйноТЗкуб. м.

Ознаки погiршення стану;лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоdч

Z5

Клuменко B.l.

(посада)

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

(лосада)

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

о9

,LLl

NgS

20?фоку

Щ

лiснччuй
(лiсничий (помhник лiсничого)

LLt u)

(iнiцiали та прiзвище)

202qоку

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 лiсовоТ дiлянки:
_

/-еrа,чrоп), ,*т7:7а ,y'atry'zz.z"p

_

а), r7z-*Г Z"-E7r-.$

лl/

И::ж-f,аry*.rэ,
Ж.Й,, О2r.'6Оz'ryфrа а'/
, il ./r /b/

йр#rо-ý

В_

z-

!одаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

державне пidпрuемсmво кlзюмське лiсове еоспоOарсmво>
(найменування власника лiсiв, постiйноrо лiсокорисryвача)

Лiсництво Пiщанське
Квартал

565 видiл

урочище

Д

площа

дiлянка Ns

2l1а

Таксацiй на характеристи ка насадження

Склад 10Сз, BiK 94 poкiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр -l0 сантиметрiв, середня висота 26
MeTpiB, повнота \Z,типлiсу В2ДС , рельеф рiвнuннuй, експозицiя _, грунт пiщанuй
пiдрiст

пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво't/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоТ/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всuхання depeB, ноявнiсmь плоdовшt miл, cocHoBct zчбксt
Ступiнь пошкодження, ураження:
Вид розподiлу пошкоджених

слабке

дерев,.

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

zруповай

(поодинокий, груповий, куртинний

)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo'1,1X куб. м., у тому числi сухостiйноТ 5куб. м,
лiсових насаджен ь виявив:

ознаки

Майсmер лiсч обхоOч Ng7

дврамчч Ю.о.

(посада)

2Ц

(iнiцiали та прiзвище)

(посада)

CIq

(iнiцiали та прiзвище)

(пiдпис)

20Z фоку

(=-Щ

лiснччuй

(iнiцiали та прiзвище)

(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

'L:{

а9

26ZopoKy

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:_

ИrЕп*оr*з

,-r7п

п-rr+o{vz-r*r,a

q2оч:тг7-zr-о,/ Z-

//"*,

SrЦЕ,Д.

-^

flодаток 2
до Санiтарних правил

повlдомлЕння

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xaokiBcbka обласmь

(Автономна Республiка Крим, Фласть)

кlзюмське лiсове
(найменування власника лiсiв,

Лiсництво Пiщанське
Квартал

565 видiл

11

лiсокористувача)

урочище
площа 0,1 га

дiлянка Ns

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, вiк 70
MeTpiB, повнота

пiдрiст
Л

-l0 сантиметрiв, середня висота 22
грунт пiщанuй
експозицiя
рiвнuннuй,
, рельеф

poкiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр

0,7,типлiсу

В2ДС

, пiдлiсок

_,

iсопатологiчна характеристика насаджен ня

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоilлистя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоil листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всuхсtння deDeB, нсtявнiсmь плоdовuх miл, cocHoBct zубкrt
Ступiнь пошкодження, ураження:
Вид розподiлу пошкоджених

слабке

дерев,,

(поодиноке, слабке, середно, сильне)

zруповuй

дврамчч Ю.о.

Майсmер лiсч обхоOч Ng7

(iнiцiали та прiзвище)

(посада)

а

2ч

9

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

20?фоку

Щ

лiснччuй

(iнiцiали та прiзвище)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

2L(

)

fl} лiсових насаджень виявив:

Ознаки погiрш.

(посада)

(поодинокий, груповий, куртинний

Oq'

20tJфоку

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв 3 полiпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:

Иа.оJi*rел(/

)u r"/-V"

"7-k2z-zr-{

oaэ-lz'z-7lze1' /о

/2й,еL/

%,;х'(аffizоuч
z
Mn
аi/L..

/а7r,'У"о?аs{,gа,lст
ft,,,, ---v
/,

{41. й/

У.--4

Bobafro; Е.
/

:'

t,

!одаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь

(Автономна Республiка Крим, облаль)

мсmво кьюмське

лiсокористувача)

власника лlсlв,

Лiсництво Пiщанське
Квартал

567 видiл

21

урочище
площа

дiлянка Ns

Ц.rа

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK 95 poкiB, бонiтет2, середнiйдiаметр 32 сантиметрiв, середня висота 26
MeTpiB, повнота \Z,тип лiсу ,ВЩС , рельеф рiвнuннuй, експозицiя _, rрунт пiщанuй
пlдрlст
Л

пlдлlсок

iсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання xBoi7 листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всuхоttня depeB, наявнiсmь плоDовьu miл, сосновtt zубкrt

ураження. слабке
пошкоджених дерев,, zllvпoBuli

Ступiнь пошкодження,
Вид розподiлу

(поодиноке, слабке, середно, сильне)
(поодинокий , груповий , куртинний

)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) /3 куб. м,, у тому числi сухостiйнdi4 куб. м.
у лlсових насаджень виявив:

дврамчч Ю.о.
(iнiцiали та прiзвище)

(посада)

(пiдпис)

Oq

ц

2gzфоку

(iнiцiали та прiзвище)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

оq

(.---Щ

лiснччuй

,LLt

(iнiцiали та прiзвище)

20

topoкy

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення
санlтарного ст

Иа.а

Иа*'

оrи/.z /l7я)r н onnYа

п,/ zz?;a 3o-{1t4a*.arr2
а
d//.r,, Ичп: {r.:-/о-ёr4,/ Jp/ ,
'
е-та

'.

до С.*, ir.

повlдомлЕння

р

rf*Чi:'J'r2

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

державне пiOпрuемсmво кlзюмське лiсове еоспоOарсmво>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Пiщанське
Квартал

570 видiл

урочище

13

площа 15,5 га

дiлянка Ns

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK 85

poкiB, бонiтет

MeTpiB, повнота 0,8, тип лiсу

пiдрiст

/, середнiй дiаметр -J0 сантиметрiв, середня висота 26
, рельOф рiвнuннuй, експозицiя _, грунт пiщанuй

ВЦlС

пiдлiсок

iсопатологiчна характеристика насаджен ня

Л

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоj7листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоТ/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
НОРМаЛЬНОГО СТаНУ ДеРеВ) курпtuнне всuхання depeB, коренева zубка
СтупiнЬ пошкоджеНня, уражен
Вид розподiлу пошкоджених

ня, сuльне

дерев,.

курmuнпuit

(поодиноке, слабке, середно, сильне)
(поодинокий

,

груповий

,

куртинний

)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (окомiрно)fЛуб, м., у тому числi сухостiйноТJi'уб, м.
лlсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоOч Ng7

дврамчч Ю.о.

(посада)

(iнiцiали та прiзвище)

(посада)

(пiдпис)

о2

?Lt

20?фоку

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

,?

ч

(iнiцiали та прiзвище)

о9

20z

фоку , "'

а,д"d

Щ
(iнiцiали та прiзвище)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту 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 qанiтарного станУ лiсовоl дiлянки:- .2 tт
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повlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

державне пiOпрuемсmво кlзюмське лiсове еоспоаарсmво>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Пiщанське
Квартал

57f видiл
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урOчище

площа ýrý_га

дiлянка Ns

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10СзК, BiK 80
MeTpiB, повнота

0,б,тип лiсу

пiдрiст
Л

В2ДС

пiдлiсок

28

сантиметрiв, середня висота 25
грунт пiщанuй
, рельоф рiвнuннuй, експозицiя

poKiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр

_,

iсопатологiч на характеристика насаджен ня

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоilлистя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання xBoi7 листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не характернiдля
нормального стану дерев) кчрmuнне всuжсtння dеDев, кореневп zубксt

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Ступiнь пошкодження, ураження:
Вид розподiлу пошкоджених дерев:

кчDmаннrlll

(поодинокий, груповий, куртинний

)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (окомiрно)4З куб. м,, у тому числi сухостiйноТ 1куб. м,
лlсових насаджень виявив:

Ознаки погiршення

дврамчч Ю.0.

Майсmер лiсч обхоdч Ng7
(посада)

Zч

(iнiцiали та прiзвище)

(посада)

oq

(пiдпис)

29 ?фоКУ

Щ

лiснччuй
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(лiсничий (помiчник лiсничого)
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Dg

20

?фоку

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту 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 лiсовоТ
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