
про появу ознак

Додаток 2

до Санiтарних правил
ПОВЦОМЛЕННЯ

погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

Державне пiдприемство <<Iзюмське лiсове господарство>)

Лiсництв о frсцрlлъсО урочище.4
кварта_п Ns ý{З

Видiл Ns --/6 дiлянка М
Таксацiйна характеристика насадження

Склад ZO Brtcl BiK aD poKiB, бонiтет / ,"ереднiй
дiаметр /t см. середня висота Jц MeTpiB, повнота O.:f
тип лiсу
ГРУНТ g

iсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання, та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7лис,lя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлущення кори

pHi для маллного стану дерев) rz.O&z^
$or.>"ez.l

ахдл-е-<я

Сrу iHb пошкодження, ураження: Cl-e-p*-b ё<-а
(поодиноке, середнс, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: zZ сl-л->
кий, груповий, куртинний)

Обсяги ушкодженоi деревини на l гектарi (oKoMipH о) j /, Z куб.метрiв,

у тому числi сухостiйноi -,'.'. куб.метрiв.
Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

СD.аuz,lо-lzpр-пrs, f.}/*;, &.'сц аВк-,'{ м,' ' (Da-uz ,.lэ-лzэ'z<о А, р.
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)(посалЪ)

/ , 21_LC_poKy.

-/r6сал<д2
(лiсничий (помiчник лiсничого))

{ 4О 20 Ю року.
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 caHiTapH

результатам и огляду,сан iTapнoдq

площа а, € га

на стовбурах та iншi ознаки, не х
йryаz^.9z24_е /ЬсL Као.r/1

(iнiцiали ta прiзвище)

/! 20 аQ року.

Ьр 'е. ,.о-
(iнiцiалЙта fiрiзвище)

F.B .

м-./"/l,

/zzzQ



о. c,,n.p;flifil?li
повlдомлЕння

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

кlзюмське лrсобе
(найменування власника лiсiв,

Лiсництво Пiщанське
Квартал 577 видiл Д дiлянка Ns 7

урочище

площа 0!га
Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK 85 poKiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр 30_сантиметрiв, середня висота 25
MeTpiB, повнота \Z,тип лiсу В2ДС , рельеф рiвнuннuй, експозицiя _, грунт пiщанuй
пiдрiст , пiдлiсок

Л 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 xapaкTepHi для
нормального стану дерев) кvрmuнне всuхOнttя DepeB, коDенев0 zчбкtt

Ступiнь пошкодження, ураження,. сuльне (поодиноке, слабке, середне, сильне)

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

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (окомiрно)lSДуб. м., у тому числi сухостiйноТ,iкуб. м.

Ознаки погiршення ст ових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоOч Ng8 Рсзнiк Р.М.

(посада) (пiдлис)

(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

Щ
(iнiцiали та прiзвище)

2020року

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:

с-
Еч9реr9-ъЕе'J-4-*-ц!_ 4{-tё4t!.а-D56 +1чл>€.ецu.1ь-ч '-,Л_.-оi**-, еlЕr'с'Ё(F{ d-&ILi-

lг /о 2glфоку

лlснчччч
(лiсничий (ломiчник лiсничого)

JJ , / )1> lw
Й*q

о"{JЪд_


