Додаток 2
правил
Санiтарних
до

ПОВIДОМЛЕННЯ

про появу озЕак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

хшркiвська обласmь

(Автономна Республiка Крим, область)

державне пtOпрuсмс

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Завгороднiвське
Квартал

М

Видiл

4

Ns

4

урочище

площа 7.З гектарiв

Щiлянка Ns

Таксацiйна характ9ристика насадження

Склад 4АКБ3ЯЗЛ3КJIЯ , BiK

70170170 poKiB, бонiтет-1, середнiй дiаметр16/1 8/1 6
сантиметрiв, середня висота_l,ti|l,!f l,L MeTpiB, повнота Q;ý_, тип лiсу ДlБКД , рельсф
черноз9д4
рlвненнии
, пlдрlст
, rрунт
, експозицiя
,

пlдлlсок

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, н9 xapaкTepHi для нормtшьного стану лерев)
Вiдмирання та всихання дерев в наслiдок пошкодження стовбуровою гнилю

Ступiнь пошкодження,

ураження,

(ПООДИНОКе, СЛабКе, СеРеДН€,

uooroulapaoru

Вид розподiлу
Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)
числi сухостiйноi 3 куб. MeTpiB
Ознаки погiршення стану лiсових

Титаренко А.В.
(iнiцiми та прiзвише)

(посада)

о?

20

аю року

Лiсничий

CcpiKoB С.О.
(iнiцiали та прiзвище)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

о+

,/ь

куб. MeTpiB, у тому

ень виявив:

Майстер

/6

8

20

3О року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного
лiсог9сподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами
оглядУ санiтарнОго станУ лiсовоi дiлянки: 3€uо*,,-цо.gо,пrп.9* -"*, хrrаЗJg * ,-1,-аэ€,еSЕсlЭ-лэ-.S
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Додаток 2
до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННrI

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

харнвська оOласmь

(Авюном на Республi ка Крим, область)

Дерсrcавне пidпраемсmво кIзюмське лiсрве zоспоdарсmво>

Лiсництво Завгороднiвське
Квартал

Видiл

J\Ъ

JФ

урочище

[iлянка М

8

площа 9.З гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 9АКБlЯЗЛ+АБЗ , BiK 57157 poKiB, бонiтет,|, середнiй дiаметр lбl|6
сантиметрiво середня висота_Щz!![_ MeTpiB, повнота 0.7 , тип лiсу ДlБКД , рельеф
експозицiя _,
,,
.
пlдлlсок

l2iдrrgIlцIДц

грунт

ч9рназ9д4

, пiдрiст

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежq буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та .всихання_ дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на
в в наслlдок пошкоджен

Ознаки погiршення стану лiсови

Титаренко А.В.

Майстер
(посада)

,/6

{+

(iнiчiали та прiзвиutе)

20,gс року

CcpiKoB С.О.

Лiсничий

(iнiчiали та прiзвище)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

af

/ь

виявив:

20JO

року

Висновок iнженера вiддiлу (секгору) охорони i захисry лiсу державного
лiсогOсподарського (лiсомисливського) пiдприсмства 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: ДЬ._аць.оlз.,t*+ .*.r,-6яSq е шу,эG.еq4l-uЗ-9
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Додаток 2
до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

Харк iBcbka обласmь

(Автономна Реопублiка Крим, область)

Д ер еrc ав н е п id пр аемс m в о

Лiсництво Завгороднiвське
Квартал J\Ъ

9

Видiл J\Ъ

14

g!з юм

с ь

ке

л ic о в е zo сп о d ар с m

урочище
Щiлянка

во >

площа 6.4 гектарiв

Jtlb

Таксацiйна характеристика насадження
Склад 7ЯЗЛ3АКБ_, BiK 57l57 poKiB, бонiтет-2_, середнiй лiаметр l6116 сантиметрiв,
середня виаота_У!!!УL_ MeTpiB, повнота_ :Щf_, тип
Д2БКД рельсф
rрунт
експозицlя
, пlдрlст
ч9рц9з9д4
,
рlвцQццци
_,
пlдлlсок

лiсу

,

Лiсопатологiчна харакгериOтика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежq буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та .всихання_дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво't'/листя,
наявнiсть гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТlлистя, вiдлущення кори на
стовбурах та iншi ознаки, н9 xapaкTepHi для нормчtльного стану лерев)
Вiдмирання та всихання дер9в в наслiдок пошк

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo)
числi сухостiйноi 4 куб. MeTpiB
нь виявив:
Ознаки погiршення стану лi
(посада)

с7

1l куб.

20

ар

року
CcpiKoB С.О.
(fнiцiали та прiзвиurе)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

0?

у тому

(iнiчiали та прiзвище)

Лiсничий

/6

MeTpiB,

Титаренко А.В.

Майстер

/6

-/

20

аО

року

Висновок iнженера вiддiлу (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
nr-wc'CQ- ga-<J4=c
огляду санiтарног9 cJaнy лiсов.оТ дiлянки: &.-""*tъ_ 1i_!;.{4-L.--a- *.с,*;.s-ýle
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Додаток 2
до Санiтарних цравил

ПОВIДОМЛЕНFUI

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових наааджень

xaokiBcbka обласmь

(Автономна Республiка Крим, область)

Лiсництво Завгороднiвське
Квартал

М

Видiл м

4

урочище
1

4.0

площа

Щiлянка Nч

гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 5ДЗ5ЯЗЛ , BiK 72l'72 poKiB, бонiтет-1_, середнiй дiаметр 18/20 сантиметрiв,
середня висота_Щz'1,[_ MeTpiB, повнота_ ЩZ_, тип лiсу Д2КЛД , рельсф
чернQзýд4

рlвненнии

пiдлiсок

, пlдрlст

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)
числi сухостiйноТ lr куб. MeTpiB
нь виявив:
Ознаки погiршення стану лiсових на

(iнiцiали та прiзвище)

(посала)

о,7

20

!ю

року
CcpiKoB С.о.

Лiсничий

(iнiчiали та прiзвише)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

4в

о}

куб. MeTpiB, у тому

Титаренко А.В.

Майстер

/€

/с

20JЛ

року

Висновок iнженера вiддiлу (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: .:]Ьо,r.-чUеЕLLа L"\! пе,*.rrЗlБз€
-r-а€€4аLl,ва^9
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l,j<Sцр;eT&-Laч 4iел:aьо

ЬеК/?

"

04"f *i€,льерgLэezlааzь
l

.|т,,|а. Lo
Р

rЪoy..,-S.

i €

бj.!ь<В-ЦrLеJ4-!4.

В.

,Щодаток 2

до Санiтарних правил

.

ПОВIДОМЛЕНFUI

про появу ознак погlршення санlтарного стану лlсових насаджень

Харфсрка

оrбла=срр,

(Автономна Республiка Крим, область)

Дерuсавне пiОпрuемсm

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Завгороднiвське
Квартал

Видiл J\b 7

J\b

:
Jt
!iлянка
_____=_ площа 4.| гектарiв

УРОЧИЩе

Таксацiйна характеристика насадження

Склад l0АКБ , BiK 47 poKiBo бонiтет-]_, середнiй дiаметр 114 сантиметрiв, середня
висота_!!_ MeTpiB, повнота :Q;L , тип лiсу ДlБКД , рельеф
рlвненнии
,
g9рц9зýд4
експозицiя
, пiдрiст
, грунт
пiдлiсок
Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежq буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та .всихання, дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на
стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для нормttльного стану лерев)
Вiдмирання та всихання дерев в наслiдок пошкодження стовбуровою гнилю
Ступiнь пошкодження, ураження:

(ПООДИНОКе, СЛабКе, СеРеДНС!

,,,=,..ýереднс

BидpoзпoдiлyпoшкoДЖениxДеpеB:W(пooДинoкий,гpyпoвий.
Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)
числi сухостiйноi З куб. MeTpiB
Ознаки погiршення стану лiсових

Титаренко А.В.
(iнiчiали та прiзвище)

(посада)

о?

20 g-о року

Лiсничий

CcpiKoB С,О.
(iнiuiали та прiзвише)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

/6

куб. MeTpiB, у тому

виявив:

Майстер

/6

/J

(,?

20

а.С року

Висновок iнженера вiддiлу (секгору) охорони i захисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами
огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки: $!s-о* ъru,еiiLtр-сц--а_ .,-,*-no_Sa i i4D 3oga,-c-,z*,-t
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Додаток 2
до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕНFUI

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових наааджень

кIзюмське лi,

GаЙменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

лiсництво Завгороднiвське
Квартал

М 10

Видiл

М

21

урочище
!iлянка N

_

:
площа

l'|

гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

BiK 70/70

poKiB, бонiтет-|, середнiй дiаметр 16/18
сантиметрiв, середня висота_Щ4!ý_ MeTpiB, повнота 0.6 , тип лiсу Д2БКД , рельеф
чернозем
, пiдрiст
рlвненнии
, експозицiя
,, грунт
пiдлiсок

Склад 8ЯЗЛ2ДКБ+БРС_,

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiстьо об'iдання шкiдниками хвоi7листя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опаданЕя хвоi/листя, вiдлущення кори на
стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для нормtшьного стану дерев)
Вiдмирання та всихання дерев в наслiдок пошкодження стовбуровою гнилю
Стчпiнь пошкодження.

середнс

уDаження:
w

(поодиноке, слабке, середн(,

Вил
.-! позполiлч пошкоджених деDев: групами та куртинами

(поодинокиЙ, груповий,

W

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)
числi сухостiйноТ J куб. MeTpiB
Ознаки погiршення стану лiсових

Титаренко А,В.
(iнiчiали та прiзвище)

(посада)

о?

20

l D року
CepiKoB С.О.

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

/6

о7

куб. MeTpiB, у тому

нь виявив:

Майстер

/6

/Э

20

(iнiчiали та прiзвище)

!ю

року

Висновок iнженера вiллiлу (секгору) охорони i захисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами
огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки: *Ьп-,ьуuоьп-,-о.-э- ,4,LLnцLbge ьуs,€аГ4lаЗЗ,s
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