
Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

, XapKiBcbKa обласmь
(Автономна Республiка Крим, обласrь)

ДП кlзюмськuй лiсеоспD
(найменування власниtе лiсiв, пооiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво СmуOенецьке
Квартал Ns 81 видiлNs4 дiлянкаNs Площа

10,9га

Таксацiйна характеристика насадження

Складл*l0Сз_, BiK.85.poKiB, бонiтет l середнiй дiаметр_2В сантиметрiв, середня висота 23 м., повнота 0,7 тип лiсу
B2Дc,peльефpiвнuннuЙ,eкcпoзицiя-,гpyHтnicчaнuЙniдpicт--'пiдлicoк

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

Вид пОшкодЖення насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання дерев,
ЗаХаРащенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоЙистя,
вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi для нормального стану дерев) вiдмирання
та_всихання дерев, внаслiдок ураження кореневою ryбкою._

Ступiнь пошкодкення, ураження: середн0 (поодиноке, слабке, середне, сильне)

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

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гепарi (oKoMipHo) /j ку6, MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ 4 куб, м.

Ознаки погiршення стану лiсових насаджен

Майсmер лiсч обхоdч Ng2

(посада)

./0. .lO" 2020року

лiснччuй
(лiсничий (помiчник пiсничоrо)

4о - /с- 2020_ року

й

ВиСновок iнженера вiддiлу (сепору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства
або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення'лiсозахисних чи
iнцlих ЗахОдiв з полiпшення сFнiтарного стану_,цiсiв за результатами огляду caHiTapHo;g стану лiсовф дiлянки,Иа бд476z74аа^/ иfеffе //23??;2} r2z;,:ri; i' *,?j оd#: 7VzЪ.:./

MixeeBa д.о.
(iнiцiали та прiзвище)

Бурлачка 1.1.

(iнiцiали та прiзвище)

!#iум.{и:щж""l
,Nr 4 -Фzr,аа ), ;rf.rln rT "

(посада)

г //.

(пiдпис)

(пцлис)

2020року

(iнiцiали та прiзвиfuе)

в:



!одаток 2
до Санiтарних правил

повlдомлЕння
пр0 появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa оýласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

дп кlзюмськuй лiсеоспъ
(найменування власник€l лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво СmуOенецьке
Квартал Ne 83 видiлNэ7 дiлянкаNэ3

Таксацiйна характеристика насадження

площа 0,9 га

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

вид пошкоджеrц1 насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання дерев,
захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метелйкiв, опадання хвоi/лиЪтя,
вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не хФакгерЁi для нормального стану дерев)" вiд"ираrm
та_всихання дерев, внаслiдок ураження кореневою ryбкою._

СТУПiНЬ ПОшкодження, ураження: середне (поодиноке, слабке, сердне, сильне)

Вид розподiлу пошкодкених дерев: ерvповuй (поодинокий, груповий, куртинний)

обсяг ушкодженоТ деревинИ на 1 гепарi (oKoMipHo) 9 куб. MeTpiB, у томУ числi сухостiйноТ j- куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень вияFцF,,

Майсmер лiсч обхоdч Ng2

(посада)

40. /0 2020року

/с. /с . 2020_ року

висновок iнженера вiддiлу (сепору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства
або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення'лiсозахисних чи
11ших ЗаХОДiВ з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду caHiT.apHo;

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

MixeeBa д.о.
(iнiцiали та прiзвище)

Бчрлачка 1.1.

(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвйще)

k;я:ж.fryжrry
.йb"y'v"o,й.z-o1zqb75'/ (ffi),

Y дв,
(посада)

f..11 2020року



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

дп кlзюмськuй лiсеоспу
(найменування власниlе лiсiв, постiйного лimкорисrувача)

Лiсництво Сmуdенецьке
Квартал Ns 86 видiлN95 дiлянкаNэ 2 Плоша

0,8rа

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _7Сз3Сз_, BiK 100/80 poKiB, бонiтет 2д середнiй дiаметр _32126 сантиметрiв, середня висота 23122 м,, повнота
0.6 типлiсу _ВZДJý._, рельOф рiвнuннuй, експозицiя _, rрунт пiсчанuй пiдрiст__, пiдлiсок

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання дерев,
захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't/листя,
вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaпepHi для нормального стану дерев) _вiдмирання
та_всихання дерев, внаслiдок ураження кореневою ryбкою.

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

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

Обсяг ушкодженоТ деревини на 't гепарi (oKoMipHo) // куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноi .i куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень

Майсmер лiсч бхоdч Np2

(посада)

2020року

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

4 0 , .l0 2020_ року

MixeeBa д.о.
(iнiцiали та прiзвице)

Бурлачка 1.1.

(iнiцiали та прiзвице)

Висновок iнженера вiддiлу (сепору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства
або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнрих заходiв з полiпшення санiтарного стану цiсiв за результатами огляду санiтарнодl стану лiсов9] дiлянки:

Иа ra.s" r?эzr,r Ф7. У._фоz,-z ?а lоzT7lro Г' Й, У..о{;-7

бry>ofozi9 О

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

kru;fuщ?
Д atr4, фл rr"#и;оч u, l zf )

(п(дпис)



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарноrо стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, обласrь)

ДП кlзюмськuй лiсеоспD
(найменування власника лiсiв, постiйноrо лimкорцсгувача)

Лiсництво СmуOенецьке
Квартал N9 112 видiл N91 дiлянкаNs

Таксацiйна характеристика насадження

Складл_l0Сз_, BiK 82.poKiB, бонiтет !, середнiй дiаметр*26 сантиметрiв, середня висота 23 м., повнота 9Д тип лiсу
B2Дс'peльoфpiвнuннuЙ,eкcпoзицiя-,rpyнтnicчaнuЙniдpiст,пiдлicoк

Лiсопатологiчна хараперистика 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 хво'/листя,
вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi для нормального стану дерев) _вiдмирання
та_всихання дерев, внаслiдок ураження кореневою ryбкою,_

Ступiнь пошкодкення, ураження: середно (поодиноке, слабке, середно, сильне)

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

Обсяг ушкодженоТдеревини на 1 гекгарi (oKoMipHo),y' куб. MeTpiB, у тому числiсухостiйноi |куб, м,

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень в/

Майсmерлiсч обхоdч Ng4

(посада)

.l0. /0, 2020року

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

nO. /О. 2020_року

(посада)

5// 2020року

Висновок iнженера вiддiлу (сепору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства
або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнрих заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв зарезультатами оглядч санiтаоного cTaвv лiсовоIдiлянки,

/а ;;,i;;;;, );Ёй;- У; rr; ;;;' й;);?);i' й й>;;а;? 2/furZ

Пеmров М.о.
(iнiцiали та прiзвище)

Бурлачка 1.1.

(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

(пiдпис)

(пiдпис)

fualB-r-r.. s- 4 ?,?2 rr ll a*r. а'аай.t )/ ?q
атаа? лlZоfl,ýl 4с2j2,Ьб V

}а h., Qpz| €-l. ?а7h r. я "



,Щолаток 2
до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршенЕя санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa оOласmь
(Авюномна Республiка Крим, область)

, ДП <IзюмськuП лiсz
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Сmуdенецьке
Квартал ЛЪ 124 видiл ЛЬ12 дiлянкаNЬ

Таксацiйна характеристика насадження

Площа28,4rа _

Склад _10Сз_, BiK 82 poкiB, бонiтет /, середнiй дiаметр 26
0{уuп лiсу В2ДС , рельеф рiвнаннuй, експозицiя _
пlдлlсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирtlння та
всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдникiliuи хвоi/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepнi для
нормального стану дерев) _ вiдмирання та_всихання дерев, внаслiдок ураження кореневою
губкою.

Ступiнь пошкодження, ураження: qqрJдцg (поодиноке, слабке, середнg сильне)

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

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) /!куВ. MeTpiB, у тому числi сухостiйноi з_
куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових насадrень

Майсmео лiсч обхоdч Л!l4 
'ry-'/-

сантиметрiв, середня висота 2З м., повнота
, Грунт пiсчанай пiдрiст _,

Пеmров М.о.
(iнiцiали та прiзвище)

Бчрлачка 0.I.
(iнiuiали та прiзвище)

d,У7.r-€r; 2rа

виявив:

(посала)

/о. /о. 2020року

лrcнuчuu
(лiсничий (помiчник лiсничого)

(посада)

,//

(пiлпис)

-/о- /о. 202о
- року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу лержавного 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 л icoBoT дiлянки:
/-h;;>;;;:;'";#:;;ёvo&7e-z:zXeazztuF.*oF,U

FaYr€otl;TbFry
e-ralt / ..rzilfu; Да6697уi2_rrd n

,fu/ft" .Фрr,'4-а Ь;и Ь 
"> "

(пiлпис)

2020року

(iнiцiапи та прiзвище)



Додаток 2
до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

харнвська обласmь
(Автоном на Республiка Крим, область)

ЛЦ кtзюмськuЛ лtсz
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Сmуdенецьке
Квартал ЛЬ 175 видiлЛi|2 дiлянкаЛЬ

Таксацiйна характеристика насадження

Площа l2r2ra

Склад _6!з4Яз+Клп_, BiK
20120 м., повнота 0,б

2020року

(пiлпис)

Дяченко C.L
(iнiчiми та прiзвище)

Бурлачка O.L
(iнiчiали та прiзвище)

року

висота
, rрунт

суаluнасmuu пlдрlст , пlдлlсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодженЕя насадження (лiсова пожежq буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гусенi, масовий ;liT
метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на. стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepнi для
нормального стану дерев) _вiдмирання та_всихання дерев, внаслiдок ураження стовбуровими та
кореневими гнилями.

Ступiнь пошкодх(ення, ураження : сеDедн€ (поодиноке, слабке, середнс, сильне)

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

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi !! куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноI 5:
куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових
майсmер лiсу обхоlу М7

(посада)

3 .,1,o

ц!еццч_цц
(лiсничий (помiчник лiсничого)

Е .4а 2020

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i
пiдприемства або представника державного
здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:

Иаеz7-ао,., tагУе/а Фffr-* ЙГ, /.uЙi ааz)г4.<': 4дь

аа>аr\фс7аz

захисту, лiсу державного лiсогосподарського (лiсомиоливського)
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi
полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду

€ а, 6"/rrп,Г./4

прiзвище)(посада)

?рчповuu

(oKoMipHo)

,d

M.l0 2020року

(iнiчiали та



Додаток 2
ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa оOласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

дп <tзюлtськuа лiсz
(найменування власника лiсiв. постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Сmуdенецьке
Квартал ЛЪ 175

Таксацiйна характеристика насадження

100/100 poKiB, бонiтет l, серелнiй дiаметр*34l28 сантиметрiв, середняСклад _5!з5Яз+Клп_, BiK
20120 м., повнота 0,б
сvzланuсmuЙ пiдрiст

тип лiсу ДlКЛД , рельеф рiвнuннuй, експозицiя
, пlдлlсок

висота
, грунт

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepнi для
нормального стану дерев) --вiдмирання 

та_всихання дерев, внаслiдок ураження стовбуровими та
кореневими гнилями.

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

(лоолинокий, груповий, куртинний)Вид розподiлу пошкодхtених дерев: zрvповuй

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) Zgкуб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ g*
куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових насад>t,

майсmер лiсч обхоdу М7
(посала)

3 ,/о 2020року

лlснuчuu
(лiсничий (помiчник лiсничого)

(посала)

дяченко Cl_
(iнiчiали та прiзвище)

Бурлачка O.L
(iнiцiали та прiзвище)

g. l0 2020_ року

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

/z7ru*.оп -r{/"r*/-?.-*, 4П/rой) ц.z- г<,Уl,d' аrr-
raz. /,'qqЬ?r'*rr*,:'{",7qzJ ",u Йlr," //аca1a/4e4c
2с Ят.,,/а / о. /"о)ло r.?V,а-r-ý' €, ё. ,B*/abzQC 7Д.,,/4У* /"оа€ <.а"*,"f, '

(пiдпис)

'tЪ , tO 2020року

(пiдпис) (iнiчiми та прiзвище)



Додаток 2
до Санiтарних прав}tл

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насад}кень

xaokiBcbka облосmь
(Автономна Республiка Крим, обласгь)

ДП кIзюлtськttt1 лiqzосп|> . .

(найlменуваltня власнtlка лiсiв, постiйного лiсокориrгувача)

Лiсн1.1цтво Спrydенеt цьке
Квартал Л} 1б8

(посала)

3 fc

видiлJ\}7 дiлянкаЛЪ

Таксацiйна характеристика насад}кеItня

Склад _10.Щз_, BiK 105 poкiB, бонiтет l, середнiй дiаметр_З2 сантиметрiв, середня висота 2! *., повtIота

!J_Й" пiф дzклД_, рельсф pЙHultttttit, експозицi" 

-, 

rрунт cvzлttttttctttttti, лiдрiст--
_, пrдлlсок

Лiсопатологiчна характеристика насад}кен}Iя

Вил поrrIкод}кення насадження (лiсова пожежа, буревiй, сrliголам, обледенiння, вiдtчIиран}Iя та

всихання дерев, захаращенiсть, оd'iданrlя шкiдникайи хвоi7лрlстя, надвнiсть гусеtli, ьlасовltй лiт
мет,еликiв, оподu""" iвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaKTepHi для

нормаJIьного стаЕу дерев) вiдмирання та_всихання дерев, внаслiдок ураже}Iня стовбуроВимр1 та

комлевими гнилями

Ступiнь пошкоджен}Iя, урDкен}Iя: серед}Iе (поодll}lоке,слабке,середнс,сlIлыtе)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: noodttttoKttt-t 
(поодltнокttй, груrIовиii, KypTlrrlHllй)

обсяг ушкод}кеноТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 32_куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйгlот _1l
куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових насаджець вэяв|lв:

Мойсmеп лiсу о(lхоDч JYp2 Дячеltко C.I.

(irriчiали та прiзвише)

Буrlлачка 0.I.
(iнiцiалчr та прiзвище)

2020року

(лiсrtи.lлtй (помr iчник лiснлrчого)

9 t О 2020_року

I1лощ:r
11,2 га

лlснu|lrlL,

(посала)

..tc

(пiдпIlс)

Висновок irrжeHepa вiддiлу (сектору) охорони i захисry. лiсу держа.вного лiсогосподарського (лiсоrчlисливського)

пiдприемст"u uбо представника державного сrlецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi

здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшенцl санiтарного_стану лiсiв за результатами огЛЯ!У 
_ -

санiтадого стану лiсовоТдiля tlки: ffo-fjSy" ф*&57з-""Z 
a-",r*e+ еБ,-ц,

лчlбk ^, /

,/
€,В А*,/-ж

цч*

2020року

(iнirtiали та прiзвище)



Додаток 2
ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННrI
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa оOласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

дп кtзюмськаа лiсz
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Сmуdенецьке
Квартал ЛЪ 173 видiлЛЬ2 дiлянкаЛЬ

Таксацiйна характеристика насадження

Склад _8Щз2Брс+Клп_, BiK
20118 м., повнота 0,7
суuluнuсmии пlдрlст

майсmер лiсч обхоdч Ль7
(лосада)

60/60 poKiB, бонiтет f, серелнiй дiаметр_18/16 сантиметрiв, середня
тип лiсу ЦlКЛД_, рельеф рiвнuннuй, експозицiя _

, пlдлlсок

, висота
, Iрунт

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захарапIенiсть, о.б'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepнi для
нормального стану дерев) _вiдмирання та_всихання дерев, внаслiдок ураження стовбуровими та
кореневими гнилями.

Ступiнь пошкодження, ураження: q9вýдц€ (поодиноке, слабке, серелнс, сильне)

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

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) &О куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноi ý _

куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових насадж9 ь в9явив:

року

l,
Дяченко C.I.

(iнiчiми та прiзвище)

Бурлачка O.L
(iнiцiми та прiзвище)

захисту лiсу державного лiсогосподарського (лiоомисливського)
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi
полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду

9. ,t0 2020року

цлсццllцц
(лiсничий (помiчник лiсничого)

9 tO 202о

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i
пiдприсмства або представника державного
здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
санiтарного стану лiсовоI дiлянки:

laav^-r^l *ТР?" a-y'o/v.*",z dа/r-/о; оо,.lга-Уr-Г t *

€'..В.6п/о6")
(посала)

,tъ. ,t0 2020року

(пiдпио) (iнiuiапи та прiзвише)



Додаток 2
ло Санiтарни)( правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

дп <tзюмськuа лiсz
(найменування власника лiсiв. постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Сmуdенецьке
Квартал Л} 174 видiлJ\Ь3 дiлянкаЛЪ

Таксацiйна характеристика насадження

Плоrца 8r2га _

Склад _10!з+Яз_, BiK 80 poKiB, бонiтет ], середнiй дiаметр 20 сантиметрiв, середня висота 19 м.,
повнота 0,7 тил лiсу Д2КЛД , рельсф рiвнuннuй, експозицi" _, грунт сvzлuнuсmuй
пiдрiст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження Еасадження (лiсова пожежц буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiво опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepнi для
нормального стану дерев) _вiдмирання та_всихання дерев, внаслiдок ураження стовбуровими та
кореневими гнилями,

Ступiнь пошкодження, ураження: аqр9дце (поодиноке, слабке, середнс, сильне)

Вид розподiлу пошкод}кених дерев: zрчповuй (ПООДИНОКИй, групОвий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) L8_"yB. MeTpiB, у тому числi сухостiйноi
куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових насадже

Майсmер лiсу обхоdч JW7

(посала)

__З_.Lý 2020року

?

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i
пiдприемства або представника державного
здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

Дяченко C.I.
(iнiчiали та прiзвище)

Бчрлачка 0.I.
(iнiчiали та прiзвище)

захисту. л icy дерrкавного л iсогос п.одарського (л i со м исли вс ь ко го)
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi
полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду

лlснuчuu
(лiсничий (помiчник лiсничого)

Е. l0 202о року

санlтарного стану лlсовоl дlлянки:

,{аеа7*rаzl"<l,-ф57е rф/7*r"<," ДS/."А| 4*Ч,<о! //,-,

€.в.6"hr;

(пiдпис)

2020року

(пiдпис) (iнiшiа.llи та прiзвище)



Додаток 2
ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkigcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

Дп <Iзюмськuп лiсz
(найменування власника лiсiв, поgгiйного лiоокористувача)

Лiсництво Сmуdенецьке
Квартал ЛЪ 174 видiлМ9 дiлянкаЛЪ

Таксацiйна характеристика насадження

Площа4,5 га

Склад _10Щз+Яз_, BiK 75 poKiB, бонiтет 3,
повнота lrL тип лiсу ДlКЛД , рельсф

середнiй дiаметр_24 сантиметрiв, середня
tliBH uнн uй, експозицiя , rрунт

висота l8 м.,
сvzлшнасmай

пiдрiст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захараIценiсть, о.б'Тдання шкiдниками хвоi7листяо наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликlв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepнi для
нормального стану дерев) _вiдмирання та_всихання дерев, внаслiдок ураження стовбуровими та
кореневими гнилями,

Ступiнь пошкодження, ураження: __9ереДце 
(Поодиноке, слабке, середнс, сильне)

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

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) JO куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноi
куб. м.

Ознаки погiршення стану

майсmер лiсу обхоdч Ль7
(посала)

9, 40 2020року

лiснuчuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

g " l0 202о

;_

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i
пiдприсмотва або представника державного
здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

Щ.
(iнiчizulи r,a прiзвище)

Бурлачка 0.I.
(iнiчiали та прiзвиu.tе)

захисту. лiсу державного лiсогосчодарського (лiсомисливського)
спецlzlJllзованого лlсозахисного п lдпри€мства щодо неоОхIлt-tос,гt
полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду

лiсових "^rryЁЯВИВ:
(пlдпис)

року

санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:

Иа!аgtиаlt,tl r-*V. tф/7"z,,<r &Я/по/";' аа_ аr'rф^оi Psr*"(

€, 6, 8о/а5еГ
(посада)

.til- tu

*о*'гф-

(пiлпис)

2020року

(iнiцiали та прiзвище)



,I[олаток 2
до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa обл!сmь
(Автономна Республiка Крим, обласr,ь)

ДП кIзюмськuй лiсzQсц)|

Лiсництво Сmуdенецьке
Квартал М 17б

Таксацiйна

Склад _7Яз2ЩзlКлг*Лцд_, BiK 70190170

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

видiлЛЬ4 дiлянкаЛЬ Площа 18,1га

характеристика насадження

poкiв, бонiтет J, серелнiй дiаметр _24128120 сантиметрiI],

(поодиноке, олабке, оерелнt:, сильне)

. 
(поолинокий, гругtовий, куртинний)

(пiдпис)

Щ.
(iнiчiали та прiзвише)

Бурлачко 0.I.
(iнiчiали та прiзвище)

9.,tO 2020_ року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського (лiсомисливського)
пiдприсмства або представника державного спецiмiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдttос,ri
здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду
санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:

Иaaa7ч.1*lrco ее/" И rry'ad7*l..l 4л/"16; a:-r гфоо)' 77ýrч

€. ё, ё"Аý";
(посада)

lt . tO 2020року

середня висота 18119l]18 м., повнота !"L тип лiсу ДlКЛД , рельсф рiвнuннаЙ, експозицiя
, rрунт сvzлuнuсmuй пiдрiст , пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, о_б'iдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликlв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepнi для
нормального стану лерев) _вiлмирання та_всихання дерев, внаслiдок ураження стовбуровими та
кореневими гнилями.

Ступiньпошкодження,ураження: q9р9дц9

Вид розподiлу пошкоджених дерев: zрvповай

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) &О пуб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ 6:
куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових
майсmер лiсу обхоdч М7

(посала)

9.,to 2020року

лlснuчuu
(лiсничий (помiчник лiсничого)

(пiдпис) (irriцiшtлl та tlрiзвишrе)

аZ<Dз<-. F



Додаток 2
ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka оаласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП <Iзюлtськuй лiсеоср>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Сmуdенецьке
Квартал ЛЬ 181

Склад _9flз l Яз+Клг*Лпд_,
висота 22122 м,. повнота
счzлuнuсmuй пiдрiст

видiлЛЪ14 дiлянкаЛЪ Площа 29,2ra

Таксацiйна характеристика насадження

BiK 100/100 poKiB, бонiтет J, середнiй лiаметр*З2l28 сантиметрiв,
0,6 тип лiсу Д]ЛДД_, рельеф рiвнuннuй, експозицiя

, пlдлtсок

серелня
, грунт

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepнi для
нормального стану дерев) _вiдмирання та_всихання дерев, внаслiдок ураження стовбуровими та
кореневими гнилями.

Ступiнь пошкодження, ураження : середнс (поодиноке, слабке. середнс, сильне)

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

!_

вив:

(пiдпис)

Щ
(iнiчiали та прiзвище)

Бчрлачка 0.I.
(iнiчiали та прiзвище)

захисту. лiсу державного лiсогосподарського (лiсомисливського)
спецiалiзованого лiсозахисноl,о пiдприсмства щодо необхiдностi
полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду

€ д. ьАь;

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) *8_куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ
куб, м.

Ознаки погiршення стану лiсових
мuйсmер лiсч обхоdу Ль7

(посада)

9. lo 2020року

д!еццуцц
(лiсничий (помiчник лiсничого)

9. /о 2020 року

Висновок iнясенера вiллiлу (сектору) охорони i
п iдприсмства або представника державного
здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:

-Бф*" фчz"rr-о еаz{lFфlа' &Бu, /uбV,-йr

(посала)

l,b " t0 2020року

(пiдпис) (iнiчiали та прiзвище)

оz-саГvr'


