
д. c.,.п,p,,fliiil?l'i
повlдомлЕння

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадЖеНЬ

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, обласrь)

Держав н е п i0 п pue м сm в о к l зю м ське л ic,oB е ? осп оd арс mв о >
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(найменуваннявласникалiсiв,постiйноголiсокористувача)

Лiсництво Пiщанське
Квартал 305 видiл 2 дiлянка No

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK 68 poKiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр 20 сантиметрiв, середня висот,а 18

MeTpiB, повнота !л1, тип лiсу Д2С , рельеф рiвнuннuй, експозицiя _, rрунт пiulанuЙ

урочище

площа 4rý_га

пiдрiст , пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та

всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоj7листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання xBot7 листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всrlхоння DeoeB. псtявнiсmь плоdовttх пtiл, cocIloqu zубка

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев,, zруповuй (поодинокий , груповий, куртинний )

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 49 куб, м., у тому числi сухостiйноТ9куб. м.

Ознаки погiрш лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоOч Ng]
(посада)

дврамчч Ю.о.
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

Щ
(iнiцiали та прiзвище)

,Z!
(посада)

о9
лlснчччч

(лiсничий (помiчник лiсничого)

zL\ о9

202фоку

202Ороку

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 3 полiпшення

Dа7"ТrzГ Е,3.

(пiдпис)



fiодаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, Флапь)

Державне пiOпрuемсmво кlзюмськелiсоее еоспоdарсmвоL

Лiсництво Пiщанське
Квартал !ý! видiл 12 дiлянка Ns

(найменування власника лiсiв, лостiйноrо лiсокористувача)

урочище

площа Ш.га

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK 85 poкiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр -]0 сантиметрiв, середня висота 23
M.eTpiB, повнота 0,6,типлiсу ,ВЦlС , рельеф рiвнuннuй, експозицiя _, rрунт пiщанuЙ
пlдрlст , пlдлlсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоТ/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всrlхtlплlя dеDев, наявнiсmь плоDовtlх miл, сосново zубко

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев,, zруповлtй (поодинокий , груповий , куртинний )

Обсяг ушкодженоТдеревини на ,1 
гектарi (окомiрноРРкуб. м., у тому числiсухостiйноТ8куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсу обхоdу Ns2 Ьоа-ъ. Бабенко С.С.
(посада)

(посада)

ZLt Cq 2шороку

29ZOpoKl

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

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

лiснччuй
(лiсничий (помiчник л'tсничого)

2Ч lcg

санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ лiляу
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