
!одаток 2

до Санiтарних правип

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(ABToHoMtra Республiка Крим, обласlь)

_ ДП кlзюмський лiсгосп
(найменуваttня власl]ика лiсjв постiйноtо лiсокористуl]ача)

Лiсництво Пет,рiвське

квартаJI ЛЬ 16б видiл NЬ 22 IIJIotIla 2,1 l-ск,l,арiiз

Таксацiйна характеристи ка насадх(ен ня

Склц 8Сз2Бп+ос , BiK 76/7ý/70 poкiв, бонiтет ! середнiй дiаметр 34132124 ссlнтиметрiв,
висота 23l22l20MeTpiB, повнота Цý , тип лiсу F3ДС , рельоф рiвндЙ , експозицi,l _--. , _
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Лiсопатологiчна характеристика насаджен ня

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирацц!
всихання дерев, захаращенiсть, об'тдання шкiдниками хвоl'/листя, наявнiсть гусенi, масовttй
метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepнI
нормального стану дерев) всцх_ання дерев в результатi пошкодження коренев()ю губкq.ю
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Ступiнь пошкодження, ураження:

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

середнс (поодиноке,сltабке,ссреl]tlс, сиiIыtс)

КУРТИННе (tlООЛИttОкиЙ, rруllовий, куртиtrrtий)

ень виявив:

[Цербак l.Ю.
(illilliaIlи lа ttрiзвиLLlе)

ЖмчдцдД&
(ittitliallи la tlрiзвиltiс)
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Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _!L куб, MeTpiB, у тому числi сухос iiiltii;l _4._Q

куб, MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

ЩФgIgрJцgу
(посада)

90.0f zoz,t року

в.о.Лiсцичий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарсi,i(олфii ,

(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спец|алlзоваl]ого лiсозахисногq#,
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полillшеFlня санiтарногOS
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоl дiлянки
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flодаток 2
до Санiтарних праЕlил

п р о п оя в у оз н а к n o ri р r.х rоrвнр, Жх,| :та н у л i со в и х н а сцже F l ь

-_____ДП 

к lзюмський лiсrосп

Лiсництво fleTpiBcbKe

кварталJVs l89

Склад ]0Сз , BiK 76
MeTplB, псвнота !Ш ,

пiдрiст

( н а й мен 
у ва н ня йасй'БйБсп-;;ййБй;б

урочище

дiлянка М площа 0.б ге,ктарiв
видiл Jъ 23

Таксацiйна характеристика насадження
poKiB, бонiтет 1 .:!чiй д.iаметр 26 сантиметрiв, середнятип лiсул ý!щ , рельеф рirrrй",Ъкспозицi я 

,_, пlдлlсOк

висOта 2l} MeTpiB
грунт бiднi пiщан! 

,

лiсопатологiчна характеристика насадження
BидпoшкoДЖeHНяHаcадЖeHн'$'::'?.?-noЖ9Жа,бypeвiЙ,..cнiгoлам,oб-лeдeнiння,Щ

всихання дерев, 3ахаращенiсть, об'iдання шкiдн7каЙи ,rЬУпrсir, 
"'rйr,.r, 

гусенi, масовий лiтметеликiв, опада[lня_ хвоi/лйстя,-Ьiдпущ.rня кори' на iтовОурЫ;;"irй-оrrr*и, не xapaKTepHi для
нOрмалЬнOГо станУдерев) щ )ю ryбкою

Ступiнь пошкодження, ураження: середне (поодиноке,.п.U*.*о*r.rffi
Вид розподiлу пошкоджених дерев: кчртинне (поодинокий, груповий, куртинний)

, 
0бСЯГ УЩКОДЖеНОi ДеРеВИНИ На 1 гектарi (oKoMipHo) д куб, MeTpiB, у тому числi сухостiйнот цкубметр|в

Ознаки погiршення стану лiсових наса
Майстер лiс,у

(посада)
(пiдпис)

)r0,0C 2021 року

в.о,Лiсничий
(л сничий (помнник лiсничого)

}0,ý 2021 року
Виснсlвок iнженера 

.в]ллiлу ("j]opll охорони 
' 1ry.r, лiсу державного лiсогосподарського(лiсомисливського) пiдприемства 'або 

предстiвника державного спецiалlзованого лiсозахисного
.*l,ixiI'T:i;ffff i..;Tffi,,i;Ёy,iffi*;Jyjtrx.,#hiil;#;T ,.i'й з полiпцен,, .Ъ,i,.р,о,о

Щербак l.Ю.
(iнiцiали та прiзвище)

Жщrrдщк Д.В.
(lнiцiали та грiзвище)
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Додаток 2

до Санiтарних правил

пOвlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадженh

XapKiBcbKa область

- 
И;йrйi€ РOсriбri-а КГиr,, oOnJciii 
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_ ДП к]зюмський лiсгосп_
(tlаймеtlуваttня вrIасilика лiсiв, llостiйноlо лiсокористувача)

Лiсництво Петрiвське

квартал N9 250 видiл J\Ъ 19

уроLlиUlе

лi-цянка N, гIло1I1а I3,7 l-ск,гаrllilз

Склад
MeTpiB,
пiдрiст

1ЦФ, BiK; 57
повнота 0Д ,

poкiB, бонiтет
тип лiсу А2_С

Таксацiйна характеристика насалження

Z середнiй дiаметр
, рельеф рiвниЙ ,

16 сантиметрiв, висрта :l6_ ме t рitз ;

грунт,6iднi пiщаяl,,:lексп03ицlя
середня

, пiдлiсок

Л iсопатологiчна характеристика насадження
ril,

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, qiдщ_!1рЕt!tцl]зlj,
всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть rусенi м?с(-lвий it;T,,.

метеликiв, опцання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaк|o1ltl ;:,l".i!;,
нормального стану дерев) ЕýlцзfltlsдарФ_в результатi пошкодження коренев()ю шqкQý] :$!l
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Ступiнь пошкодження, ураження: середне (llоодиноке, сltабке, cepeilttc, сиJlыlе)

вид розподiлу пошкоджених дерев: куртинне (llоодинокий, груtlовий, куртин!]ий)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _[ куб. MeTpiB, у тому члслi сухостiйноit*
куб, MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

МФqтlр_л!gу
(посала)

*/0. оГ zozt року

в.о.Лiсничий
(лiсничий (помнник ltiсничоrо)

Бондаренко В,В
(iнiцiаltи lа tlрiзвиtllс)

Жмудик Д.В.
(itlitlialtи la tlрiзвиtllс)

рOку

Висновок iнженера' вiддiлу (оектору) охорони i захисту лiсу державноlо ltiсогосполарськOt:
(лiсомисливського) пiдприемства або предстаtsника державного спецiалiзоваtlого лiсозахисttого'
пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полilшення caHi,t,aptirэг,"

стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоl'дiлянки

/u* NrаХл4, -М7еелл_лQ ,€rхr/*^В сцl_с_lt ,4лDt_ц"^г

d Са,-,rgЗЭ,lЪ,С

А uПП о{*ч,^,€лл,ао 
y"'S "

hГ*
5)$<;

,:|',

,lз

l..I:,

.{t,

zr оР zDz//

€. В R7-хr-,* ,

I

,! 
lt ,,п

n
|i, ,ll,

i

.i

,]., l.lil l l,

i



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

X,apKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, обласlь)

_ ДП кlзюмський лiсгосп _
(ttаймеtlуваttня власника лiсiв, tlостiйноlо лiсокористуllача)

Лiсництво Пеr,рiвське

квартал J\Гч 250 видi.ll М 20

урочище

.lti;tяtlка N, tlJloll\a 6..l t,c KTapiB

Таксацi йна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK 57 poкiB, бонiтет ! середнiй дiаметр 20 сантиметрiв, середня висота 18

повнота 0,75 , тип лiсу Е2Дý, , рельOф рiвний , експозицiя _ ___ _, грунт ýiднi пiщанi
ме,грlts,

пiдlрtст

Лiсопатологiчна характеристи ка насаджен ня

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, в!дtчлц_дlанtijj Lyl.

всихання дерýв, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоl'/листя, наявнiсть гусен:i, мii(),.,tsи|r llrl,],,

Йеiеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapalilepHi rцlrяil]

нормального стану дерев) вс*ицанця дерев в результатi пошкоджецня коренев()ю губко_iо ]l,i..

Ступiнь пошкодження, ураження :

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

середне. (tlоолиttоке, сltабке, cepellrrC, CИJllrlle]

КУртинне. (lоодиtlокий, груllовий, куртиtttlий)

Ознаки погiршення

МФqтер_лJýу
(посада)

2д.OС' 20Ц року

в.о.Лiсцичий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

рOку

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного
пiдприомства щодо необхiдностi здlйснення лiсозахисних чи iнших
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки
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(ittitliallи la tlрiзвиLце)

Жмудик Д.В.
(itritlialtи la tiрiзвиrtlс)
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