
Лiсництво Прцдiнецьке
Квартал Nч 22 видiл Ns 9

Додаток 2
до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa об|асть
(Автономна Республiка Крим, область)

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

урочище
!iлянка J\Ъ --- Площа 7,В гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10СзtБп+Дз, BiK 95 poKiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр 3ý сантиметрiв, середня
висота ý г,tетрiЁ, повнота 0,60, тип лiсу В2ДС , рельсф рiвнинниЙ, експозицiя _,
rрунт супiшаций, пiдрiст , пiдлiсок

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 тЬ iншi ознаки, не xapaKTepHi для норм_ального стану дерев) вiдмирання та
всихання дерев внаслiдок ураження кqреневою губкою

Ступiнь пошкодження, ураження :

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

середн€
(поодиноке, слабке, середне. сильне)

куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

0бсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 47 куб. MeTpiB, у тому числi

iтапного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
,rrle zz о/5r,/- rtvb-aK'ffaa*,t, eal э";Ра- 11-62

ё;Ъi;;,Z'?:));-.,l /
roz4zoz ay*?l c-1-1 o-z {Т72с*/y'/a,ro48,1z.z {_./*7 *

сухостiйноТ б куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

Майстер лiсу Сар.атов А.О.

(iнiцiали та прiзвище)

Дом,аш,кiн П.С,

(iнiцiали та прiзвище)

(посада)
Z, О9 2020 рOку

Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

2 О9, zozo року

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

Вааа{е.5Ё.В.
(iнiчiали та прiзвище)

(пiдiпис)

(пiлпис)

Г й. zozop.



о".",#ЁТ"Т Iru,"n

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Придiнецьке
Квартал Ns 437 видiл J\b l

урочище
!iлянка Nч ---

сеQqдн€
(поодиноке. слабке, середнс, сильне)

куртинний
(поодинокий. груповий, куртинний)

Площа 4.9 гектара

Таксацiйна характеристика насадження

9уuд 10Сз BiK 100 poKiB, бонiтет Z.. се_релнiй дiаметр Зб сантиметрiв,
25 MeTpiB, повнота 0,60, тип лiсу ф4е, рельеф рiвнйнйй, екiпоЪййя
супiщаний, пiдрiст , 

-пiдлtсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

-,--...Рlд 
пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,вlдмирання та всихання_ дерев, захаращенiсть, об'тдання шкiдниками хвоi/листя,наявнiсть гусенi,. масовий лii метелик'iв, опадаiня хььт/листi, Ыдпущ"rня кори настовбурах та iншi ознаки, не xapak'epHi для нормального стану деревгйыдра]iiiЁвсихання дерев внаслiдок ураження кореневою губкою

середня висOта

-l 

rрунт

Ступiнь пошкодження, ураження:

Вид розподiлу пошкоджених дерев;

О.Qся| ушкодженоI деревини на 1 rектарi (oKoMipHo) 50 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ 8 куб. MeTpiB

Ознаки погiрщення

Майстер лiсу
(посада)

?. О9. zoz0 року
Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

Z,ОЧ zozopo^y

стану лiсових

Заiка Т,В,

(iнiцiали та прiзвиrле)

Домащкiн П,С.

(iнiцiали та прiзвиrле)

висновок iHlteHepa вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
a1":::тоёuрського (лiсомисливського) пiдпр"сrсi"а або .rр"д.iu"rrпu державногоспецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодоtнеобхiдностi здiйснення лiсоъахисних
чи iнших заходiв з полЩення .чi:4qъо." 9т9FJдi9iр за резугrьтатамиргляду санiтарного'"|;*з,фY;:УУ'Z:W#Ё2)ЩР:У;'У#УУ!+2,€.7,n* ПЗ ; ;7Ъ7ё ;7i#й;;У "'?# f,}'*?Y-o ;,
82{,r:Д.€аЗФ!

/alToz(--'t* аИ

j , .//, zozop.

ci>2/14лur9,



ДодДток 2

до'Санiтарних правил

Лiсництво ПриДiнецьке
Квартал Лr 462 вилilr N, 2

урочиtце
ГIлоiltа |],{ гекгара

Склад 10=Чвiк 87 poKiB, бонiтет !, середrriй дiаметр Ш сантИмегрiв, середlня висота'25 метрiв,'повнЬта 0,60
типлiсyB2ДC'peльефpiвнинниЙ,eксrtoзиt1illгPУнт9JД.lЩ3ЦЦД,пiдpiсг

cyxocliйiloi Q'куб;

Майстерлiсч ---:;Щ1--,, l l ] чýркас_9gдо_,

' 2. С'9" 202о року

ВисновоК iнженера вiддiлУ (сектору) охорЬни i ii захистУ , лiсу дё$*uчпЬl6'
:11:],::Yjr$:i*_"'_.' (:tiСОМИС:rИвськtlt:о) ',lili,ilэи,,м"iва_ або ,,р.л".iuо,*,iо л.р*uв*u.9спецtа-гtiзоваI{оi,о лiЬозахисного гii]tltри(:мс,{[Jа'IIi(),r(() tltloбxiдrltlclT,i з/tiйсllен,,я.,пi.itiзаолп*,r**

wу;ууý:у; ";;*F2ц#:}!n2y
*rr-- *'

/Ьr*/#2-- 4 ::j:/z{,/, >--ё/

Zc?,

(пiдпис)

t{il

l

Ознаки погiршення стану лiсових l{асаджеllь

l



Додаток 2
до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

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

Лiсництво Придiнецьце
Квартал J\b 472 видiл Ns l l

урочище
.Щiлянка J\Ъ --- Площа 2.8 гектара

Таксацiйна характеристика насадження

склад 10С,з BiK 58 poKiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр 18 са_нтиметрiв, середня висота 16
MeT.piB, повнота OЗQ, тип лiсу В?Д9, рельсф рiвнин.ний, експозицiя _, rРУНТ
сVпiщаний, пlдрlст , пlдлlсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання_ дерев, захаращенlсть, об'Тдання щкiдниками хвоi7лиСтя,
наявнiсть гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення КорИ На

стовбурах тЪ iншi ознаки, не xapaKTepHi для норм_ального стану дерев) вiдмирання та
всихання дерев внаслiдок ураження кореневою губкою

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев: куртинний
(поодинокий. rруповий, куртинний)

сухостiЙноТ 7 куб, MeTpiB

Ознаки погiршення стану

Майстер лiсу

(посада)

Z: с,9. 2о2О року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

2 О9 .zozo року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiццчення санiтарного стану 4ic!B за резу.дьтатами огляду саФтарного
cTAHv лiсовот пiлянки: trrа o?*r"rror_e /аrфеryё r)а,7еgЭr:.z/ е4?;с') lтzУ/r4ао станч лlсlв,-17ё

mo,rb7zz,zl,ryr
Вобоr9о; Е в.

(iнiuiали та прiзвище)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) З4 куб, MeTpiB, у тому числi

вияви в:

Черкаqов А,О.

(iнiцiали та прiзвище)

Домашкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

(

стАнч лiсовоi дiлянки: ftrа Qеzz*,?
*. ? *'' 

r^. ж -,'.(. 
- u,-"--

(пiлпис)

' 
//. 2020р.

с-е2 d



flодаток 2
до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xaokiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмýрке лiсове господарствр"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Склад 10Сз BiK ýýлрокiв, бонiтет 2, селреднiй дiаметр 24 сантиметрiв, середня висота 21
MeT.piB, п_овнота 0,85, тип лiсу А2Ч, рельсф рiвiиБий, експозицiя 

-, 

rрунт
супiщаний, пiдрiст , пiдлiсок

Лiсництво Придiнецьке
KBapTarr J,,lb 476 видiл Ns З

урочище

середн€
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

кчртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

!iлянка ЛЪ --- Площа l1.7 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Лiсопатологiчна характеристика насадження

, Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вlдмирання 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 норм_ального стану дерев) 

'вiдмирання ia
всихання дерев внаслiдок чраження кореневою губкою

Ступiнь пошкодження, ураження;

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

ень виявив:

Заiка Т,В.

(iнiцiали та прiзвиrле)

Домашкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмсiва або .rредсiавн"па державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсоъахисних

clairy лiсовоi дiлянки : .Иа ааа-сеz):z n Йf.Vё'
8:!7т.й.))й-: +а,fйЕ,u.?z .;'ry'с@, в.

QQ.rl УшКОдженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) З2 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ б куб. MeTpiB

Ознаки погiршення

Майстер лiсу
(посада)

2. о9- zozO року
Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

Z о9 zozo року

чи iнших заходiв з полi

стану лiсових

(пiдпис)

5 У/ 2О2Оь

(пiлпис)

Fl'>;E
( iHi цiа.пи та прiзвище)



-

{одаток 2
ло Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa обла.сть
(Автономна Республiка Крим, область)

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

Таксацiйна характеристика насадження
Склад Д9С3+Ед BiK 90 роцiв_,_ бонiтет 1, _с_ереднiй дiаметр 28 сантиметрiв, середня
9L:9]._+.y:lp.i.9,Lo_r_T9]. 0,70, тип лiсу.В2ДС, рельсф рiвнЙнЙИ, експозиilir' 

--'---'--,

Лiсництво Ппидiнецьке
Квартал ЛЪ 490 видiл Ns 17

урочище
fliлянка ЛЪ ---

середне
(поодиноке, слабке, середнс, сильне)

кчртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

жень виявив:

Площа 9.6 гектара

Чернясв. Д.В,

(iнiцiали та прiзвище)

Домащкi,н П,С.

(iнiцiали та прiзвиц.lе)

Лiсопатологiчна характеристика насадження

, Вид пощкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вlдмирання та всихання_ дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя,
наявнiсть гусенi,. масовий лiт метеликlв, опадання хвот/листя, вiдлущення кори на
стовбурах та iншi ознаки, не xapakTepHi для нормального стану дереrгцыййьЁ
всихання дерев внаслiдок ураження кореневою гчбкою

Ступiнь пошкодження, ураження:

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

О.Qся1 ушкодженоi'деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 45 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ 8 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану

Майстер лiсч

(посада)
q а9 2о2о року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

'2. О9. zozo р9цу

висновок iHirceHepa вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державноголiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемсiва або предсiавника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдпри€мства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
ЧИ iНШИХ ЗаХОДiВ З полiпцення санiтарного стану лiсiв за результаIами огляду caHiTanr
стану лiсовоi дi_цянки: Z2Гa<сrэлааrzz_szr? tro |lЭеЯ*1пs' 2r2а7<'€а.2z,r-_? 'a"оп-|Б,?v* z 2' c"azr -zý?z>r.o5'

,?.ZTu.rS-?zr,S Z4 oK<rrz;

(пiдпис)

eTatt"l -ЭzЬа>&,
oТzlftrl'ф1

(пiдпис) (iнiцiа,rи та прiзвище)

5.//, zozop.

а_



Додаток 2
ло 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 Jф 520 видiл Ns l7

Таксацiйна характеристика насадження

бонiтет 1,_ середнiй дiаметр 26 сантиметрiв, середня висота 24
тИп лiсУ 42С, рельеф рiвйинниЙ, експозицiя ' ' , , грУп

урочище
!iлянка j\Ъ --- Площа l3.б гектарiв

счпlщании, пlдDlст пlдлlсOк

Лiсопатологiчна характеристика насадження

-,-.. РIд пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,вlдмирання та всихання_ дерев, захаращенiсть, об'тдання шкiдниками хвот/листя,
19|_r!i.._r_? 1YcgHi,. МаСОВий лii метелик'iв, опадаЙня хЬЬТ/лиtстi, Ёlдпущеrня кори на
СТОВОУРаХ Та lНШl 9]!11r: Не XaPaKTepHi для нормального стану дереЬ) вiдмиоаiня тавсиханця дерев внаслiдок ураження кореневою губкою

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

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

О,Qся1, ушкоджеНоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 49 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноI 9 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення

Майстер лiсч

(посада)

2, О9. zozo рgц,
Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

2.о9. zozopo^y

висновок iH>lteHepa вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державноголiсогосподарського (лiсомисливського) пiлпрrеr"iuа або пр.д"iu"п"пu державногоспецiалiзованого лiсозахисного пiцприсмства щодо необхiдно.ri.дiи."aння лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсi

ь виявив:

Счмець В.В.

(iнiцiали та прiзвище)

Домаш.кiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

огляду санlтаDногоr.r4' (|а *-/7тrчzэ-?а )'
,/

4оr>оЯаi €. В.
(iнiчiали та прiзвище)

.J-. // 2о2Oр.

!.f cvzt

,n/rV

(пiлrrис)



-
lодаток 2

до Санiтарних правил

ПОВ|ДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

Площа 7.5 гектара
Таксацiйна характеристика насадження

9lTl t0=,Q- Btlý5fgliB, бонiтет 1, середнiй дiаметр 20 сантиметрiв, середня висота 19MeTplB, повнота 980, тип лiсу А29,_ рельсф рiвни=нний, експозицl, " '_ "")";Ёчffi
супiщаний, пiдрi., ______, пЦлrсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Лiсництво Поидiнецьке
Квартал Ns 521 видiл ЛЪ l0

урочище
!iлягrка Nэ ---

середн€
(поодиноке, слабке. середнс, сильне)

куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

на 1 гектарi (oKoMipHo) 40 куб, MeTpiB, у тому числi

Сумець В,В.

(iнiцiали та прiзвище)

Домащкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

л,л....Р1| lочкодження насадження (лiсова пожежа, .буревiИ, снiголам, обледенiння,вlдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдЪЪнЪ 'rпiдйr^.r, 
хвоТ/листя,

:iJ:HJ:r"x }.г,jjl, х,т:,1тй_:'l. у_.,]:зIЪ: ФaЙня' хвоТ/листя, вiдлущення кори настовбурах тЬ iHmi.9]L.Ir: He_xapaKTepri дr, ;;йй;;r;;';i;il 
^ЪЁIГ;jШД",i,lrёвсихання дерев внаслiдок чраження кореневою гчбкокr

Ступiнь пошкодження, ураження :

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

О.Qся1 ушкодженоI дереви ни
сухостiйноТ 5 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану
Майстер лiсу

(посада)

2. С9 zozo рgл,
Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

2, о9 zozo року

ень виявив:

п[дпис)


