
Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насцжень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господарство"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

урочище
Щiлянка ЛЬ --- Площа 25.0 гектарiв

Таксацiйна харакгеристика насадження

Склад 10Дз+Яз+Сз+Лпд BiK,120 poKiB, бонiтетf, середнiй дiаметр 32 сантиметрiв, середня висота 22 MeTpiB,

повнота 0,60, тип лiсу С3ЛДС , рельеф рiвнинний, експозицiя _, rрунт супiщаний, пiдрiст
пiдiсок

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

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

дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання
хво'/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не хара}сгернi для нормального стану дерев)
вiдмирання та всихання дерев внаслiдок чDаження стовб)rровими i комлевими гнилями

Сryпiнь пошкодження, ураження: середне

(поодиноке, слабке, середно, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: групповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гепарi (oKoMipHo) 37 куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноi ý куб.

MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових наса

Лiсництво Придiнецьке
Квартал М 4l9 видiл NЬ 1

майстер лiсу

(посада)

2, Og. zozo року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

2.О9, zozopoKy

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства ?бо представника державного
спецrаJIlзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за рчулlт?таyи 9|ляду санлiтарногоГ J-: 

ё еЁ,rgr"t r-r*rэ- еý.*ё'.rд"9+6*ё
СТаНY ЛiСОвоi дiлянки : ц{ъеJýJfкr аL_к^_ц-ц)_ "te, 

иlпs-r_.,5 с ь
р (t'-..,- -rл. . л.,,ýэ,r,,

L!.J-D r!!.- ц:Р 8'YLдrr*

Черняев Д.В.

(iнiцiали та прiзвище)

Домашкiн П,С.

(iнiцiали та прiзвище)

ri"ý,4._r<) ц4S*€д}*-(!с_{дД

ýо,лrrShдi 6. R .

(iнiuiали та прiзвище)

ОеА Пъ Cesf с.i4*j-еrD}Ф_рL1€&ц-

(посала)

(пiдпис)



l{

Л i с н и цtво l ]рщli 11,91дь_це

Квартал.Nэ 42l видiл ЛЬ З l
урочиш{е
/{i.llянка Ng --:. i

. ТаксацiйнахаракгерисIикаllаса/lженl|я
Щ.lIоша }Р_ гек,t,ара

Склад 10=ЧЫк 90 pokiB, бонiтет 1, серелнiй дliамегр i]0 санrиметрiш, серо1llrяl висQIа
тип лiсу с2лдс, рельеф рLц]|цtlfiдЙ, експdзиrliя . rрунт 

'.qудiЙrlrЙ, 
пiдрiст _

lo метр|tJ пOвнога 0,б0'
, ., пlд]llQок

Вид пошкодження наса/{ження'(лiсова пожей, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання iВид пошкодженняtlаса/{ження'(лiсова пожей, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання ia Ь.rrаr*,
деq9в, захаращенiсть, об'iланнЯ шкiдниками хвоТ/дистЫ, наявнiс,гь гусенi, масовий 

'лii'ме,теликiв, 
опадання

--r
вiдм и рання та всихан ня дер_аЕ-да9дцшlй'уражеп r rll коредOполо, Убко,о

Ступiнь пошкодженнri, ураження:

Вид розrrодiliу llоl_t]кOлжених llepeB:.

1 гектhрi (oKlMipHo) ý3 куб. MefpiB, l тому, числ|

'.Че.ршасвД,Е. . в

(il iittrlа;lи та,:r,рiзвиrл8;.{

il

ДомашкitlП.С. iъ
(iнiLliали.та прiзвичiе)

Висновок iнженера вiчutiлу 1".orupy,) охорлоlIи i захис.гу лiсу леРлtавfrого|

Ёi.":i::1"jy,:l*"1?.,,,!:l:yyi::1-::,.j_:ч) ,,izi,ip*u*ii*" *оЪ Б;;";,Й ffi;Жi;
:,:.,тз]:"зl lо11 

л i с о з ахи сн о.о п iдiгl ри ем с.,ЪЫ й"дЫ i 
" " 

Ой;".;Т;;Й;; Й 
" 
i},ffil;;;

:::}y:лltч т_] 
о."}ут,] 

:1ч i rilrlч" cTalv л i с i в .,, о р...з 1

(пiдпис)
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Il
rво"

(на йiиеЁуванняЪйсшrа лБ, постi йного л iсокористувача)

Jl iсопатологiчна характерис rика tlасадженl.iя
В"Нj:_',Т:f#::':Дi,|.]|Уi:]J]j::л::'i:[!р, буревiй, сrriiолам, tlблс.деtlitlня, вiдмирання га всихання

iý3,?",;.l,T,:fl'j:жl,J".9^'*lя,:: ::*:::1Y,_I,,,,/*ф;;;;;l;:,; ,у;й';ЖШ;;,;ii,lЗYЗiijХ,,j]#;:;Х;
}t'###jJi; iyJJ#:lж;:ж":l;:l,,,::iti:_*"[:*l"Ц:::,:l;ЁйdfiTffiii;,[ib?:Ч}i;,? Н?,.fr

Обсяг ушкодженоТ леревини на .l

MeTplB

ознаки погiрtttсtttrя o;o,,y ,,iro*r,* ,,

(посtflа)

гепафi (oKoMiprro) 48 куб MeTpiB у тому .чисtli cyxocl iйноТ, !

Шqйс.lер._tttgу

(посада)

z. С9 zozo року

Лiсничий

. (лiсничий (помiчник лiсничого)

2.С9. zоzQрgцу

Висновок iнженера вiддiлу 
л(секlору) охороЁи _i захисту n!.y. дф"u*-;|

Ёi:"rlжi."#т#;r;:".!;lт}lт:,:,*:i""ф::у:i;"_ *" представrлика лсржавногоспецiалiзованого лiсозахисцо.о 
"й"р";.;;;',i;;;;""бd;Ji;i\Ж"i,};? "#::ЖН:" 

r.

чи iнших заходiв з полiпшен"Я.u"iruрr;6ъ;;;;сlВ за Dезчльтат,п/L rtгпспr/ л..,'-лл,-лj1,,!fl.

!qрrцg_ц ll F.,
(lнlцlали та прiзвище)

. ДрщаtцФЛД
(iнiцiаliи та прiзвИ[tе)

,(пiдпис)

I



Додаток 2
до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзt_очське лi.сqве госпqдарство"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Придiнецьке
Квартал Ns 4l9 видiл NЬ 13

урочище

стану лlсових насаджень виявив:

!iлянка ЛЪ --- Площа ý.З гектара

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз BiK 91poKiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр 28 сантиметрiв, середня висота 24
MeTpiB, повнота 0,70, тип лiсу В?ДQ, рельеф рiбнинний, експЬзицiя'_, rрунт

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмиРання та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя,
наявнiсть гусенi,. масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлуrлення кори на
СтОвбурах та iншi ознаки, не xapaKTepHi для норм_ального стану дерев) вiдуираiня та
всихання дерев внаслiдок урацення кореневою гчбкою

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

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

О.Qся1 ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 46 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ 7 куб, MeTpiB

Ознаки погiршення

Майстер лiсу
(посада)

? о9. 202о року
Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

2 о9 zo20 року

Висновок iня<енера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства, або представника державного
сПеЦlалlзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпцlення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтаоного
.}u"IeT9-" 9ТАуrуry: €?:п2-.- "'.,.,р 

.zo y'/e/r ?rae/:*al ib ) J ф;а:'"y3.'j;yy::yж F::?-.-"),-а о, v/evr /z;a/7-';;2 эь )-J ф;а, ;

Черняев Д.В..

(iнiцiали та прiзвище)

Домашкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвиrле)

(пiлпис)

Я7,z5Е,Д
(iнiчiали та прiзвище)

l, r./. 2020р.

kуr":r%r:::,yr::,z
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Скttал'l0_ф BlK'95 poKiB, бotliTeT !, середrriй лiамегр.J2 санlимеlра, середня висота 24 меrрiв, повнотё 0,60, ,;

типЛiсуВ2ДС,рельсфрtццtrци!,еrcпозицiя_.____:,:,_,__,грунт супiщdний,пiдрiст :_ . ;i-rЙffi+;l

Л iсопатологiчttа хараffеристи ка насалження

Вид пошкодженняfiасадження (tlicoBa rtdжежа, буреrliй, ctlitoltaM, oбite7lcttititllt, вц4мираrrня та
Деq9В, ЗаХаРаЩеНiСТЬ, Об'Цання,шкiДниками хвоi7hистя, наявttiсfь гусенi, масовий лii'метелцкidj

lР:У.iý]l !jlа||ЧеНrrя кори tta стовбурах та itлш!' ознаки, Йе xaipirKTepHr для rлорЙального :стану
дерев)'

Лiсництво Цридiнецьке
Квартал Ns 4.61 видiл NЪ l8 ffiлянкаJ\Ь --= Площа.

рухостiцrtоiчислi

t,

(rtiдlrис)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору)' охорони i захисту лiсу лержавногб
:}:"::::т"":т::,y::..лgi:_"yl::r:сrкqiо) rIijliрис:мсiва або np.li.,,'.uuilиnu jlержавного

Ъ*io"".iТ;;#;;;;;,i#ff". J,],I iчиiншихзaxoДiвзtlo:tiпl]lеннясaнiгЬpнoI.oсr'aнvЛсiв
стзну лiсовоТ оi'оrпй^?й z-p7-11,1)jzp уЁ'ру:эу-о'уiу,,'1ШlЦ;.9'оt,

(iнiuiали i:a rlрiзвище)(пiдпис)

il

]

l
t
l
l

i

I
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/dодаток 2

Лiсництво Црздrцсцhцg
KBapTa_i Л9 4б2 видiл ЛЬ 5

с/,(а2;

гекl,ар1

сеOелне

(ltоолиtiоке спабк0 ccpc/tlc, сипыiе)

кур rинrrйй.

. Таксацiйна харакгеристика насадження .

, Вид пошкОдlGнняfiасадж9ння.(лiсОва пожежа буревiй, снiголам, обледенiннЯ, вiдмирання Ia Ьсихання
39Р..,91.1Т.lfl.lj9li!rО:_Обihанн1 шкi,ilниками хвоИйстя, наявнiсть гусенi, масовий лii'метеликiвijrЙiння

Cr упiнь пошкодження, ураже[lllя.

Вид розrrодirrу lrошколжених лерев:
. (ПОолиьокл( rDуlIовиiL {урI/t|,,ий)

Обсяг ушкоДженоi дереВини. на 1 гектарi (oKoMiprro)'ý_Q куб. MelpiB, у 
,lому.чисlti

MeTpiB 9_ куб

висновок iнженерh . вiдлiлу (сектору) охорони i ,;ахисту лi
]l"::тт*"р"Й;;^ Й;;;й ";#,;;i-" };;"' i;i,ifi''il:Ж; " 

".; fiýH""#H'i:спецiалi зованого лi созахисrтого rriлприг**rоu iiл"л" oi""O";iлrlостi здif,тсlтеттття лi ссваrхисни

Домашкiн П.С. i l
i l - |-.i' , i т.

(iнiцiали та прiзвиu.id) 
' '

iдL.х,it,;,lлм 'I (),'.''trЯ.'(r' t:aHi tаоirого
'2zzа7о.П .h4<W)о2о

; :уй у; #,* ",2L y}Y 2; flу-Ёр, )ууryжуу, щ:уw2ст,ацlу лriсit] за Dез\цL.х,а

е4r.
(IlJlItla.lи ,l а lIp,,]BItlJte)

в,

(пiдпис)

(пi,,tпис)

/,| 2029р,

i,



Лiсництво Придiнецьке
Квартал ЛЪ 502 видiл Ns 12

.Щодаток 2
до Санiтарних правип

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господарство"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

урочище
.Щiлянка NЪ --- Площа 3.4 гектара

Таксацiйна характеристика насадження

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та ,всихання_ дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя,
наявнiсть гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на
стовбурах та iншi ознаки, не xapaKTepHi для нормального стану дерев) вiдмираiця та
всихання дерев внаслiдок ураження кореневою губкою

Ступiнь пошкодження, ураження:

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Склад 10Сз BiK 85 poKiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр З2 сантиметра, середня висота 24
мет.ра, повнота. 0,70, тип лiсу 42С, рельеф рiвнинний, експозицiя _, rрунт

середнс
(поодиноке, слабке, середнс, сильне)

куртинний
(поодинокий, групоsий, куртинний)

Обсяt. ушкодженоi'деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 51 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ 7 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення

Майстер лiсу

(посада)

2 (у 2о2о року
Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

Z, о9 2ozO року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства_ або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдпри€мства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiццення санiтарного стану дiсiв за результатами оглядy санiтапного
9;:андд!совоl2tiля.нки : (7,ccz;z<.z*lz," Л о/ЭаТ/а 2йеl?эzrе e2*i,a/t2o i ,

стану лlсовоlдlлянки:gа5z2}{a6-o{ р-9

tня санlтарного стаJудlсlв за результатами огляду санlтаDного
z2ъ^r.zэzz,? л оТ/леЪ;7а ?Йеj?//r€ ea-z 7rа/*2 о i,

В,; *' i:jl$ ;l-' jj)52r,, а
?n .*i,-; аZr?uf oш.'lor/"7

стану лiсових насаджень виявив:

Заiка Т,В.

(iнiцiали та прiзвище)

Домашкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвиrле)

Ната.*но

JP/V72
(

Ьr;";Е8
J-

(lнlцlаJIи та прlзвище)

пiдпис)

(пiлпис)

5 /-/, zozop.

)
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lI
урочище
Щiлянка Nч ---

. Таксацiйна харапериотика,насадження

ilлоща 2З.9 гек,гарiв

у тому чисlti су,

Jlicoltatollo1iчtta харакrориilикd llасалженllrл i', i : i 1iii
i :i

Вид пошкоджеtltlrl llaca/-PКeittlя {iiicoBa ii0)(0ж;j, ijурсвiй. crliJOjiaм. tjбliurлёl l;il,'lrr i{iirtllи()b,l,-l;i rд нr:иуянно,Вид пошкоджеtltlя llaca/-pкeittlя {iiicoBa {l0)(сжа, буi;свiй, 0liil 0litiM, wб;iСЛЁl riiir'til, Ы7lМИРаrldi rа всихання,
|9!...9l:.1ЧrРlЧur|9rО: Об rДаННЯ ШКiДнИКами хвоi7листя, .наявнiсть гусенi, масовий лii'метеликiв, опЫнняi

Ступiнь пошкодження, ураження:
iii

Майсlер лiсу

(посала)

2, о9| zozo року
' Iliсничий

(лtсничий (помiчник лiсничого)

2, Ф, 2о2о рgцу

гектарi (o.KoMipHo) 44 куб, MerpiB,

ознаки погiршенняt стану hiсових насаджень 9

Саратов А,.о.

(л,iiцiаilи ia iiрiзвищ9)

Ломашкiн tl.C-

(lнlцlали та прiзвище)

(irti чiал и та rrрiзвишlе)

ffi

I

I

l

с Ia I l }, ;l i с о ь о Т ru л я н к и : l/а са сrЭ.lе. "аalZ tz d&zzT,2haбa 2" lИ"r{d ''LWё:|ir##)У#"Щ,!s}S.fi!!ý;,;&zzTr-r?Zaбa 2"
/rt:zaЛ,rl4.z €iИ
erz?Eq n?-o&l
ю.rЙ,Ъrа

__2.1!.--2_QL0!.
(пiдпис)

']



Додаток 2
до Санiтарних правил

повlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП ' lзюмське лiсове господарство"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

урочище
Щiлянка J\Ъ Площа 4.9 гектарiв

Таксацiйна харакгеристика насадження

Склад 8Дз,lБпlСз, BiK 75/75/1,t0 poKiB, бонiтет f, середнiй дiаметр 28126144 сантиметрiв, середня висота
,l8/19/25мeтpiв,пoвНoта0.60,типлicy-Q!l]t,peльeфpiвнинний,eкcnoзицiя-'rpyнтсyniЩаниЙ,

пiдрiст пiдiсок

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

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

дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоj/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання
хво't/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi для нормального стану дерев)
вiдмирання та всихання дерев внаслiдок yраження стовбуровими i комлевими гнилями

Ступiнь пошкодження, ураження: середне

вид розподiлу пошкоджених дерев:''*Оfr;l]urll'РеДНе'СИЛЬНе)
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоi деревини на 'l гекгарi (oKoMipHo) 6'l куб, MeTpiB, у тому числi сухостiйноi 17 куб.

MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень

Лiсництво Придiнецьке
Квартал J\Ъ 5З7 видiл ЛЬ 27

майстео лiсу

(посада)

Z. С9 z)zopgKy

(лiсничий (помiчник лiсничого)

2. С9 zozo рgцу

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства_ або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства rцод9 необхiдностi здiйснення лiсозахисних

Лiсничий

Саратов А,о.

(iнiцiали та прiзвище)

Домашкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

Ё*/."р

(iнiчiали та прiзвище)

(пiдпис)

чи lнших заходlв з полlпшення санlтарного стану лlсlв за резJльтатаI\4и огляду caнlTapнoro-. l
станУлiсовоiдiлянки: t+<-ь$уСLll_с_дii ^с*-trлý3ё r,-peCeд0ur-c.s- а:ý_д]с}t(i*ТGlС,-бе9Хр{aеч

рцД*а,р- 
tё*,.-ý - t ( cLL (JL &'аЧr.rъ LлlL;oцJ:о\L,LFrlJьzъ

.

1,6 /р,
(посала)

2020р.



Додаток 2
.to Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господарство"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

лiсництво Придiнецьке
Квартал J\b 54l видiл Nc lб

, rрунт сvпlщании, пlдрlст

Ступiнь пошкодження, ураження :

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Майстер лiсу

(посада)

?. о9. zozo року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

2. О_Ч . zozo рgцу

урочище
!iляr;rtа Nч ---

, пIдлlсок

середн€
(лоолиноке, слабке, середн€, сильне)

кVl]тиннии
(пJодипокий, груповий,

Площа 3"6 гектара

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 9СзlБп BiK 95/70 poKiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр збl24 сантиметрiв, середня
,ЙсоЙ@- метрБ-, пЬвнота. O,б0, Йп лiсу В2ДС, рельсф рiвнинний, експозицiя

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, 9Уревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та 

'Ёсихання_ 
дерев, 11хар_аще111.лr, 

об'iдання шкiдниками хвоТ/листя,
наявнlсть гусенl, масовий лiт метеликiв, опадання хво'ilлистя, вiдлущення кори на

стовбурах тЬ iншi ознаки, не XapaKTepHi для нормального стану дерев) вiдмирання та
ження ко

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)
сухостiйноТ ý куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових дж ь виявив:

куртинний)

5З куб, MeTpiB, у тому числi

Сумець В.В.

(iнiцiали та прiзвище)

Домашкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)(пiдпис)

висновок iнженера вiддirrу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або представника державного
спецiалiзо"ано.о лiсозахисного пiдпри€мства l]tодо ttеобхiдtrостi здiйснення лiсозахисниХ
чи iнших заходiв з полiцlденгtя citttiTapнoгo cTaIt}, jliсД з_а реl]улцатами огляду санiтарного

фф лiсово'r)iл].н\и: ,tftrа;z"оо". .u-Z lа,о|ИеУF lzy'*<vazr-a-r ,r" n-; Г/-zа/'стану лlсовоl/цlлянки: ,/ /зl са)a{4
бчТrРr2а,о 2' vD2b2a:a7 1

//al.a J а оо, € <,m/ kФ" ? 7T7z zlt2/

1rri;tпltc)

{. У/, z)zoo.



flодаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

Лiсництво Придiнецьке
Квартал J\Ъ 563 видiл ЛЬ 2

Склад 4Дз3Дз2Ос1 Бп+Лпд+Яз, BiK

середня висота 23119121 l21 MeTpiB,

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

урочище
!iлянка ЛЪ Площа 5.8 гектарiв

Таксацiйна хараперистика насадження

120/90/90/90 poKiB, бонiтет f, середнiй дiаметр 40l28l32l28 сантиметрiв,
повнота 0,60, тип лiсу С3ПД , рельеф рiвнинний, експозицiя

Счмець В.В.

(iнiцiали та прiзвище)

Домашкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

грунт супiщаний, пiдрiст _ , пiдлiсок

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

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

дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоИистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання
хвоi7листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi дя нормального стану дерев)
вiдмирання та всихання дерев внаслiдок ураження стовбуровими i комлевими гнилями

Ступiнь пошкодження, ураження: середне

(поодиноке, слабке, середнс, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: групповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТдеревини на 1 гепарi (oKoMipHo) l,'J куб. MeTpiB, у тому числiсухостiйноi ',' куб.
MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

майстер лiсу

(посада)

2,О9 zozopg*,

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

?.ф. zozopoKy

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства_ або представника державного
спецlzrлlзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за реяу+ьтатами_ог{тёу 9?giTlpнд%:i\*_Ф6.
станулiсовоТдiлянки: ,{_ь-щ-8tl<1qд4-цls- -с-",-t-пя-о\ýG L}{д@ltсл&_lд,}- Сeс4ýt{_цýf tiт..Т]*',

, ý'чs-Ltъ
*|g,_*ь*_ьý ! с ( lL &: qJъLrЧ .j-sýltg'ЬД-О l**=t :* *+ý *.i-еrd*л -.лsс_в-q,^Йк_ъ

9еlп,, Ъ"r,ппТ"о; & В
(iнiuiали та прiзвище)(посааа)

{5, rO. zozop.

(пiдпис)



flодаток 2

до Санiтарних правил

повlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

урочище
!iлянка ЛЪ Площа 1 1.5 гектарiв

Таксацiйна хараперистика насадження

Склад 3Дз3Яз3ЛпдlКлп, BiK 85/85/85/85 poKiB, бонiтет !, середнiй дiаметр 24l28l22l22 сантиметрiв, середня
Bисoта21l22l20l20мeтpiв,пoвНoта0.70,типлicyДЗКЛД,peльeфpiвнинниЙ,eкcnoзицiя-,rpyHт

, пiдлiсоксyпiщаний, пiдрiст

Л iсопатологiчна хараперистика насадження

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

дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання
хвоi7листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi дя нормального стану дерев)
вiдмирання та всихання деDев внаслiдок yраження стовбуровими i комлевими гнилями

Ступiнь пошкодження, ураження: середне

вид розподiлу пошкоджених дерев:''-ОiilluJ;i"РеДНе' 

СИЛЬНе)

(поодинокий, груповий, куртивний)

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гепарi (oKoMipHo) -1, d' куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноil ,'/ куб.
MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджеj

Лiсництво Придiнецьке
Квартал ЛЪ 59l видiл J\b 5

майстер лiсу

(посада)

2. Ф. 202opgyy

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

(посала)

Шевченко В.В.

(iнiцiали та прiзвище)

Домашкiн П,С.

(iнiцiали та прiзвище)

2,а9, zozapoKy

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства_ або представника лержавного
спецlаJIlзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтардqао
станулiсовотдiлянки: tt't*e,9gp..n"*З"L"J.iЁi'J"^,i".rr:$;;"'iJ^:'#{"{'"@-bir"*€.:-fi\.; ucr_r*

9(****о-* бл_"5*--ЪЦ .."_lэ" ",ru*sоr.л-lrд-,ч-rg
-rcLýtt\ -t'езеlGдsrа &j_сяQ-€(е(1,(еlLд{ь

Sе" П" re"с -r-Z-", ".э*-.д** J Ьr..о5Li 6'о
(iнiчiали та прiзвище)

{,ý, /d zozop.

(пiдпис)



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

лl
власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

урочище
Щiлянка J\Ъ Площа 1.8 гектарiв

Таксацiйна хараперистика насадження

Склад бffз2Брс2Яз, BiK 85/85/85 poKiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр 22120120 сантиметрiв, середня висота
20l18l18мeтpiв,пoвнoта0,60,типлicy.Д2ЩДД-,peльeфpiвнинниЙ,eкcпoзицiя-'rpyНтcyпiЩaний,
пiдрiст , пiдiсок

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

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

дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'йистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання
хвоi7листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapa}fiepHi для нормального стану дерев)
вiдмирання та всихання дерев внаслiдок чраження стовбуровими i комлевими гнилями

Ступiнь пошкодження, ураження: середне

(лоодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: грчпповий

(поодинокий, rруповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гепарi (oKoMipHo) |У куб,метрiв, у тому числi сухостiйноТ ,i] куб.
MeTplB

Ознаки погiршення стану лiсових насадк9ц

майстер лiсч

(посада)

Z, o9.zozopoKy

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

/. Ч. zozo року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства ?бо представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв э полiпшення санiтарного стану дiсiв за результата]uи огляду caHiTapHogo .-_
станJлiсовоiдiлянки: l;.Jь-аl--вu-аз,-,.*.9 сrзt+Q{u_Ез€ *rЬа,е€urч_еl,s ОД*Цiц,1.*+аL'" , a!J-L,l,{1 ,

у-О(g| }tдJ,о с :

*с_е.щlз<ь_д.щ €,:*с.l..ъ *,сь*_iл,-Ол,ьi.;LJf7чlщ1 cl*,z, *"дч_е<"{g4ел_с,j_,G

9елгt Ь^-.!ъ; с ъ
(iнiшiа.пи та прiзвище)

Лiсництво Придiнецьке
Квартал Ns 593 видiл ЛЪ 9

(посала)

/,ý, ,/о. zozop.

Шевченко В.В.

(iнiцiали та прiзвище)

Домашкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

(пiдпис)



Лiсництво Придiнецьке
Квартал J\Ъ 593 видiл J\Ъ l б

Додаток 2
до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господарство"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

урочище
Щiлянка J\b Площа 7"0 гектара

Таксацiйна харакгеристика насадження

майстер лiсч

(посада)

Z, О9 zozopoKy

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

2, ф, zozopoKy

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства_ або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдпри€мства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних

*tещ r iэц |. ( ld €*:ga'i;*45 . s. ".tr+едiд.-*-ИJ

Реz\ П.. Э%f .rл-<.дЁе_Ф3о-rсоJр ",-''
ф**ч .;.ВGg-"У щав**ааJ-/-Д

(посала)

{3,1b zozop.

B-".-Ja; с в _

(iнiчiали та прiзвище)

Склад 4Дз5Яз1ос+Клп+Лпд, BiK 12011201120 poкiв, бонiтет !, середнiй дiаметр 36/32136 сантиметрiв, середня

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

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

дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання
хвоi7листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi для нормального стану дерев)
вiдмирання та всихання дерев внаслiдок чраження стовб)zровими i комлевими гнилями

Ступiнь пошкодження, ураження: середне

(поодинохе, слабке, середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: групповий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гепарi (oKoMipHo) ,')'2 rуб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноI /? куб.
MeTpiB

Ознаки погiршення отану лiсових

Шевченко В.В.

(iнiцiали та прiзвище)

Домашкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

(пiдпис)


