
Додаток 2
ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННlI
про появу ознак погiршенЕя санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa оOласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

ЛП кtзюмськuЛ лФzос
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Сmуdенецьке
Квартал ЛЬ 172 видiлЛЬ1 дiлянкаNs

Таксацiйна характеристика насадження

П;lоща 2r7rа _

Склад _10Щз_, BiK 68 poкiB,
!r| тип лiсу Д2КЛД ,

бонiтет 2, середнiй дiаметр_22 сантиметрiв, середня висота 19 м.,
рельеф рiвнuннuй, експозицiя

повнота
, грунт сvzлuнuсmай пiлрiст

, пlдлlсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожеж4 буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдникttми хвоi7листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepнi для
нормаJIьного стану дерев) _ вiдмирання та*всихання дерев, внаслiдок ураження стовбуровими та
комлевими гнилями.

Ступiнь пошкодження, ураження: qередцg (поодиноке, слабке, серелнс, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: zрчповай (rrоодинокий, груповий, куртинний)

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

Ознаки погiршення стану лiсових

Майсmер лiсч обхоDч М7

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

(пiлпис)

Ддченко Сl
(iнiчiали та прiзвище)

Бурлачка 0.I.
(iнiuiми та прiзвище)

захисту. лiсу лержавного лiсогосп.одарського (лiсомисливського)
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi
полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду

(посала)

-q io 2020року

лiснuчuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

0. t0 2020 року

/".rЬ 'ezle-| €. в" ё,ЬМ-
(посада)

4b.l0, 2010року

,"fr""r",

yLfa:fu
Qеr/п" /aJp

(iнiчiали та прiзвище)



Додаток 2
ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННrI
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa оOласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП кIзю,uськuй лiсzосцD

Площа 2r4га _

Склад _7Щз2Язл|Вгл_, BiK 68/68/68 poKiB, бонiтет f, серелнiй дiаметр_24l22l20 сантиметрiв, середня
висота 20ll9l|9 м,, повнота 0,7 тип лiсу Д2КЛД , рельеф рiвнаннuй, експозицiя , грунт
сvzлuнuсmай пiдрiст , пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захарацIенiсть, 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
комлевими гнилями.

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

Лiсництво Сmуdенецьке
Квартал ЛЪ 172

Вид розподiлу пошкоджених дерев

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi
куб. м.

Ознаки погiршення стану

майсmер лiсч обхоdу М7
(посада)

(найменування влаоника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

видiлЛil2 дiлянкаNс

Таксацiйна характеристика насадження

груповий (поодинокий, груповий, куртинний)

(oKoMipHo) l_куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ

Ддченко Сl
(iнiuiали та прiзвище)

Бчрлачка 0.I.
(iнiцiали та прiзвище)

3_

9 tO 2020року

лiснuчuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

9. to 2020 року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry. 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 лiсовоТ дiлянки:

/aoo_v**ouu *й"?, ty'o/7o-a,<z йГr/rоИt сеz)гzzй-' аБ-,/

ё. в. ёфй;
(посада)

4X.lo 2020року

(iнiцiали та прiзвище)



Додаток 2
ло CaHiTapH}tx правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршенЕя санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa оOласmь
(Авmномна Республiка Крим, область)

дп кtзюмськuа лiсzо
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Сmуdенецьке
Квартал ЛЬ 172 видiлЛЬ3 дiлянкаЛ!

Таксацiйна характеристика насадження

Площа 0r7га _

Склад _8!з2Язл_, BiK 58/58 poкiB, бонiтет /, серелнiй дiаметр_22120
19/18 м,, повнота !r| тил лiсу Д2КЛД , рельсф рiвнuнtluй,

майсmер лiсч обхоdч Ль7
(посала)

сантиметрiв, середня
експозицiя

висота
, rрунт

сvzлuнасmай пiдрiст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежц буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захараценiсть, о.б'iдання шкiдникаNlи хвоi/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepнi ,,l.;rя

нормального стану дерев) _вiдмирання та_всихання дерев, внаслiдок ураження стовбуровими та
комлёвими гнилями.

Ступiнь пошкодження, ураження: 9ередне (поодиноке, слабке, середнс, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: zрчповuй (ПООДИНОКИй, ГРуповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) е куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ J_
куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових

9, .to 2020року

лrcначuu
(лiсничий (помiчник лiсничого)

Щ.
(iнiцiали та прiзвише)

Бурлачка 0.I.
(iнiчiали та прiзвище)

9. .lO 2020 року

Висновок iнженера вiллiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного 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 лiсовоi дiлянки:

Илеочtпlаr.о /z2Гlф */olvn**,, ZЕ/кпЙ| еz<lТ9/цр| 4iЛ*п

(посада)

,'lЪ tO

€4__ё"ь&}
(iнiцiали та прiзвище)

(пiдпис)

2020року

(пiллис)



Додаток 2
ло CaHiTapHиx правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa оOласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП кIзюмськай лiсzосп>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Сmуdенецьке
Квартал ЛЪ 172 видiлЛЪ4 дiлянкаЛЪ

Таксацiйна характеристика насадження

Площа 2r7rа _

Склад _8'ЦзlКлпlВгл_, вiк 65165165
висота |8116116 м., повнота 0,7

poкiB, бонiтет .l, середнiй дiаметр_24l18l\8 сантиметрiв, середня
тип лiсу Д2КЛД , рельеф рiвнаннuй, експозицiя

грунт сvzланасmuй пiдрiст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

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

Ступiнь пошкодження, ураженЕя: __j9рýдц-с 
(пооДиноке, слабке, оереднс, сильне)

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

Дяченко C.I.
(iнiцiали та прiзвище)

Бурлачка 0.I..
(iнiчiали та прiзвище)

Обсяг ушкоджецоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo> !!rкуб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ 1{
куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових
майсmер лiсч обхоdч М7

(посада)

Висновок irrженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry. лiсу державного лiсогосп.одарського (лiсомисливського)
пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi
здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного cTarтy лiсiв за результатами огляду

(пiлпис)

9"ЦО 2020року

лiснuчай
(лiсничий (помiчник лiсничого)

g. t0 2020_року

(посада)

,\Ъ.l0 , 2020року

санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:"?;U';'пZ'*;;t;Й,,7{а {7n-,- /,Я/,-,А:' а-) гау"аl йr-,

(iнiцiали та прiзвище)(пiлпис)


