
Додаток 2

до 0анiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових Hacaдl(eнb

XapKiBcbKa
(Автономна Реслублiка фим, Флаоь)

Лiсни цтво Червонооскlльське урочище
квартал Ne 82 видiл Ns 11 дiлянка Ns _ плоlца 1,9 гешарiв

Ск.гtц бДз4Акб BiK 65/65 poKiB, бонiтет
17l18

(посада)

рý

. Лiсничий
(лiоlичий (помiчник лiсrrичоrо)

Таксацiй на характеристика насадження

Л iсопатологiч на характеристика на(}аджен ня

Вид1 пrэtлкодження насадження (лiсова поже)ка, буревiй, снiгсlлапл, обледсlнiння, вiдмирання

та всиханнЯ дерев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусенi,

маоовий лiт метеликiв, опадання хвсrilлистя, вiдущення кори на отоtабураlта iHtui ознаки, не

xaplaKl,epHi для норпrального стану дерев) Вiiмирання та вr}ихання дЕв_ внасJ]лlgц

ПОlЦК ц)

{Этупiнь пошкодження, уракення: Середш
(поодиноке, слабке, сервдне, сильне)

Вид розподiлу пошкодlкених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

обсяг ушц_одженоТ деревини на 1 гепарi (oKoMipHo) 26 куб. MclTpiB, у тому числi

сцостiйноi /! куб. MeTpiBt -----r=,--

tсзнаки погiршення стану лiсових н

__ Майстер лiсч Шеtrcтюк Р.С,
(iнiцiали та прiзвнще)

Бугера О.А.
(iнiцiали та прiзвиtф)

2021 року

-f - !' i/б _ D5 2021року

висновок iнженера вiддiлу (сепору) охорони i захисry лiсу деркавного лiс()господарського

g

(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзоtlаного

лiсозахисНого пiдприемства щодО необхiднослi здiйснення лiсOз€хисних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду сауiтарного cTllHy лiсовоТ дiлянки.'/ 7Гi//.;Z fuu1yn, k:68" c,,u(/tzf2zzll
Q.е на.цt/ lt1*"ftllt0 //zоёt,ч

ry;*,
F" -о/"rr; oza' сащ а9опе,r

ЮС П l, t JИра,2 /*'ра"до-

2r, Dt" lozfp



Додаток 2

до 0анiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiс,ових Hacaдlleнb

XapKiBcbKa
(ABToHorHa Решублiка фим, Фласть)

дп к lзюмський лiсгосп>
(найlrенування власниlв лiсiв, постiйного лiсокори<ryв+lа)

Лiсництво Червонооскiльське уtlочище
квартал Ns 92 видiл N0 ! дiпянка No _ площа 7,6 гепарiв

Склад 9ЯзlАкб+Дз BiK 66/66/66 pox:iB, бонiтет
рельеф _. Рiвнllцццй __,

чорноземи пiдрiст _-_, пiдriсок _-_
Лiсопатологiчна хаrрактеристика насцження

Вид пошкодження насадження (лiсова поже}(а, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'tдання шкiдниками хв0'/листя, наявнiсть ryceHi,
масовий лiт метеликiв, опадання хво'йистя, в|iдlущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
харакгернi для нормального стану дерев) . Вiдмирання та всихання перев внаслiдок
поцlкодкення стовбуровою гниллю)

Отупiнь пошкодження, уракення: Середне
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Еtид розподiлу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

Шерстюк Р.С.
(iнiцiалtl la прiзвиtр)

Бчгеоа о.А.
(iнiцЫи la прЬвиttр)

Таксацiйна характеристика насадкення

Обсяг ушкоркеноТ деревини на 1 гекгарi (oKoMipH о) 9 куб. ме,грiв, у тому числi
сцостiйноij б куб. MeTpiB

J ---------г-

Ознаки погiршення стану лiсових насцж9нь виявив:

_ Майстер лiсу бrl:
(посада)

Ц_ Pf 2021 року

Лiсничий
(лiоtичий (помhник лiоtи,tого)

2l о_Г 2021року
Виснlэвсrк iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу дерlкавного лiсоt,оспоltrOрСtlКоПО

(лiсомис;ливсыtого) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого
лiссlзахисного пiдприrемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахl4сних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв за резуль-таталrи оглцу санiтарного cTal{y лiсовоТ дiлянди.

!Раrаrrе rу &zaa rv$l7ruruz &,е )V,оful 17аzzrцzrz,/zzё' 7/ trzz

/аrЙr- )tрzаfqрr'

D U/r, trа7а"/,л,'сохаzа"э 
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Додаток 2

до |)анiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршlення санiтарного стану лiOових насаркень

XaoKiBcbKa
И в,rоЙЙlФ;Й Ф,, i, 

^обrасrф

_ Дп к lзюмськиii лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Л iсниulтво Червонооскtльське
кварт€lл Ne 102 видiл Ne !

урOчище
дirлянка Ns _ площа 50,6 гекгарiв

Таксацiйна характеристи ка нас4lження

Склад 4Дз4Клг2Лпш+Ос BiK 8,t/81/I8'l/81 pctKiB, бонiтет _], сеlэеднiй дiамец1 26/24122130

l23 рельеф
Fliвнинний експозицlя _-__t TeMHclcipi, чоl)ноземи пilцаний

пiдlэiст

Лiсопатологiчна характеристика наlэадження
Ви,t1 п,ошкодження насадження (лiсо,ва поже)ка, буревiй, снiгсlлалл, обледсlнiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусенi,

ма<;овий лiт метеликiв, опадання хвсli7листя, lзiдущення кори на отовбураlта iнl,ui озНаки, не

xaplaKTepHi для норл\,lального стану дерев) Вiдмирання та вl}иха}lня дерер внаШЦl9Ц
пошк(

(Этупiнь 1lошкодження, уракення : Середlне
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

l3ид розподiлу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, куlэтинttий)

)lB, Пt

грунт

(посада)

р,'

_ Лiсничий
(лiсничий (помhник лiсничого)

о.9ч ушкUшеноI деревини на 1 гекгарi (oKoMipH о1 /D куб. MerTpiB, у тому числi
сухостiйно;i б куб. MeTpiB

tэзнаки погiршення стану лiсових насад,кень виявив:

_ Майстер лiсу Стrвпков l,B.

(iнiцЫl та прiзвичр)

Бчгеоа о.А.
(iнiцiалl та прЬвицр)

L 202,1 року

зL oS 2021 року
Висновок iнженера вiддiлу (секгору) охорони i захисту лiсу державного лiссlгосподарськогО

(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалtiзоllаного

лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв З

полiпшення санiтарного стану лiсiв за рФультата", оJллду санiтарного cTElHy лiсоqоj дiлЦКИ.

Рr1rшtс////rlа,..tо rz7t,zilr7l/а} Йr,5,чr,r>6оi (а tc l'7lz{|"7 au,ol 71fuct L

/"uЫrrr; "u'сqdас,>ъ
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Додаток 2

до t)анiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насад}кень

ДП к lзюмський л!сгосп> _
(найreнуиння влаоtив лНв, постiйного лiсокоршrуваrа)

Л i сн и u;тво Чрлв о нg99jцЁgьке урOчище
кварт€lл Ns 1'|'| видiл Ns 10 дiлянка No _ площа 2,4 гектарiв

Таксацiй на характеристика насадження

Склlад'|0Акб BiKýý. poKiB, бонiтет_1, середнiй дiаметр 20 сilнтиметрiв. сpщд!_llЕ_gщIа 18
меlрiд-повноl,а 0,8Q , тип лiсу С2GЛД рельоф. Рiвнинний __, експо:rицiя __-___t
грунт r:ipi, TeMHocipi, чорноземи пiдцрiст ___-_, пiдлtiсок

Л iсопатоllогiч на харакеристи ка наOад;ження
Вид пrэшкодження нiасадження (лiсова поже)ка, буревiй, снiгсlлапл, обледсlнiння, вiдмирання
та всlilхання дерев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi,
мас;овtий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдущення кори tHa стовбураlr:та iнtui о3наки, не
xapaKt,epHi для норlиального стану дерев) Вiдмирання та вt;ихання reщ]g_gдаслjдк
поtч ксlшкен ня стовбуровою гнилл ю)

0тупiнь пошкодження, уракення: Середне
(пс,одиноке, слабке, середне, силь,не)

[3 ид розгrодiлу, пошкоджених !€ peB: (дрти н н ий

()бсяг ушцQдженоТ деревини на
сухостiйноТ & куб. MeTpiB

(поодинокий, rруповий, куртинний)

1 гепарi (oKoMipHo) /З куб, MeTpiB, у тому числi

Z{
(посада)

pS- 2о21

_ Лiсничий
(лiсничий (помittник лiсничого)

рOку

Шерстюк Р.С.
(iнiцЫl та прiзвиuр)

Бчгеоа о.А.
(iнiцЫи в прiзвltчр)

!6 _ оý 2021року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарськог0
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзовrаного

лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдносгi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiqjв за рffiультатами огляду сqдiтарного стану лiсовоТ дiлянки,

f'F.rryr,r,,llr7rФrrlrr '7"6rlГtrttД F rrб у, ,собоt 2rr,"l1r'?fГft,,с.о /
,/

иб"r 
v
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Додаток 2

до 0анiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадкень

XapKiBcbKa _
(Автономна Реоtфлiи фиш, Флаоь)

Л icH и цтво !!е! вонооrэкiльське урочище
кварт€lл Ns 121 видiл N0 ! дiлянка Ns _ площа 46,4 гектарiв

Сшад 4Дз2Лпд2КлгlБрсlОс BiK 86/86/86/86/86 бонiтет _2-ý9д9дц!й_дмеш

ДаКr!Д рельеф Рiвнинний _, експозицiя _-__l грунт cipi,
чоlэноземи пiдрiст _, пiдлiсок __-_

Л iсоп атоlпогiч на xia рактеристи ка насадден ня
Вид пошкодження насадження (лiссlва пожежа, буревiй, снiголаtи, (эблед(iнiння, вiдмирання
та всихання flepoBi, захаращенiсть, об'тдаtння шкiдниками хвtоi7листя, наявнiсть гусенi,
маrэовий лiт метелиlliв, опадання хвоi7листя, вiдущення кори на 0товбура;r:та iнtдi о3наки, не

харакгернi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерQр внасJ!!дц
пош кrrшкеннlLстовбчровою гниллц)

(пrюдиноке, слабке, середнс, сил]эн€)

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

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гепарi (oKoMipHo) куб. MclTpiB, у тому числli

сцостiйноТ б куб. MeTpiB

0знаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Майстер лiсу
(посада)

1S о{ 202,1 року

Лiсничий
(лiоtичий (понltник лiоtичого)

спюпков I.B.

(iнiцiалу та прiзвище)

Бчгеrlа о.А.
(iнiцiалl в прЬвичр)

2S D 
' 

2021року
Виснсlвок iнжсlнера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсllгоспсlдарського

(лirэоrчlисливського) пiдприемства аб(э предстi]вника державного спецiалiзОваНОГ,Э

лiоозаtxисного пiдприемства щодо необхiднос;тi здiйснення лiсозахисних чи iнших захОДiВ З

полiпшення санiта9ного стану лiсiвурезультатами одяду,санiтарgого cTilHy llФВОi4ilЯlЧ;
ft/ii/r7iйrro 7,й7rraaz 

ftzьt7rr,э{+f^ z/t/zltzl7,/z,9/

ц%,-;--,ы,

Таксацiйна харiаперистика насцження

ЮС ttГ о rчryl!'сDlа-/тzа^/r' z€ot.tol!p.
€.В , Ь/^tе,7



Додаток 2
до tэанiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаркень

ДП к lзюмський лiсгосп> _
(наlreнування влаq{ив лkjв, постilноrо лiсокорlстуваrа)

Л ictl и u тво ЧервgшФз;кiл ьське урочище
квартаlл Ns 121 видiл N0 ! дiлянка Ne _ Площа3,t0гект;арiв

Таксацiйна характеристика нас4щення

Склlад 4flз4fuгlЛпдlОс BiK 81/81/181/8'| poKiB, бонiтет _L_середнiй дirtметр__Жl2Ц2UЖ
сантиметрiв, с;ередня висота 20/20/'20121 мtэтрiв, повнота 0.70 ;ип лiсуjlКJ!Д рельеф

Е)iвнинний .___, rэкспозицiя , rрунт cipi, TeMHoGip,i, t|arra., *, пiдрiст __-_,
пiдлiссlк

Лiсопатолtогiчна характеристика наOадкення
Вид пошкодж€|ння нi]садження (лiсова поже}ка, буревiй, снiголапл, сlбледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть,, об'hаt-tня шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гуOенi,
мас;овиЙ лiт метеликiiв, опадання хвоi/листя, вiдущення кори на с;товбурах та iншi ознаки, не
xapakTepHi длjя норплального стану дерев) . Вiдмирання та вGихання шщ внасл!дш
п о uц ко дко н ня_сто вýдщо ю_lн иллр)

Ступiнь гlошкодження, ураDкення. Середнс
(поэдиноке, слабке, середне, силыне)

Е}ид розподiлу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодиноtий, груповий, куртинний)

гепарi (oKoMipHo) _// *уа, мегрiв, у тому числti

()знаки погiршення стану лiсових H?cjцli(eнb виявив:

Обсяг ушк9дженоТ деревини на 1

сцостiйноi Ь куб. MeTpiB

Майстер лiсу

л (посада)

/(' Дs 2о21 рOку

_ Стрэпков_l.В.
(iнiцiали "а прiзвище)

__Бчгерil о.А.
(iнiцiали l,a прiзвиtцр)

_ Лiсничий
(лiоtичий (помiчник лiсtичого)

о ý' 2021року
Висновок iнженера вiддiлу (сепору) охорони i захисry лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалtiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi цiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
полiпшення санiта9ного стану лiсigза результатами оцяду санИрного ста|{у лiсовоТ дiлянки.

facorz,cy uye ýalco ryМffе/qс9 бzz btv rzэdИ' а (Zz(t l/t 7tcM
/,-П-rб oC"t'r',i,,Д,-;,7::::, в g"/rЮr,-

OlC П' ,, эtпчr,)i"iсч,r,2rr,? '( &) Е

,7{,с,Р"/о//7С.

2r



Додаток 2
до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових найдкень

(Автономна Республiка Крим, область)

дп к lзюмськиtй лiсгосп>
(найменування власникl лiсiв, псrстiйного лiсэкорисryвача)

Л ic н и tlTBo Червонооокiл ьське у|]0чище
кварт€lл Ns 121 видiл N93 дiлянка Ns _ Площа 1,6 гектарiв

Таксац i й на характеристика насаlження

Сшад бДз3КлгlЛпш BiK 91/91/91 poKiB, бонiтет 3, середнiйдilrметр 30/j.l8Е{lсантим€)трiв,
Ф!|9д]сщ9]-а 21l!1/19 MeTpiB, повrнота 0.70 , тип лiсу ДlКIЦ релrьеф _.Щцнндй __,експозицiя , rрунт cipi, TeMHocipi, чорноземи пiдрiсlг __-_, пiд,пiсок

Л iсопатологiчна характеристика наэадження
Ви,t1 п,ошкодження насадження (лiсо,ва поже]ка, буревiй, снiгсtлалл, обледсlнiння, вiдмирання
та всихання дереts, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусенi,
мас;овий лiт метеликiв, опадання хвс|Т/листя, вiдущення кори на стовбура)lта iнtui ознаки, не
xapraктepнi для нормального стану дерев) Вiдмирання та вti}rханщ_дерер внаслjдц
поtццlдження стовýуровою гнилл ро)

0тупiнь пошкодження, ур€Dкення: Середне
(псrодиноке, слабке, середне, сильне)

[3ид розподiлу пошкоджених дерев: (уртинний

Обсяг уluкодженоТ деревини на
сухост,iйно'i 'l*_ куб. MeTpiB

(поqдинокий, груповий, куртинний)

1 гекгарi (oKoMipHo) JD ку6. MeTpiB, у тому числi

Z€

Стрепков ].В.

(iнiцiали та прЬвиuр)

Бчгеоа о.А.
(iнiцiали в прiзвицр)

року

Лiсничий
(лiоtl+lий (rюмiчник лkничоrо)

l { OJ-/, ) - 202'lpoKy
Висноtвtlк iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу держаЕtного лiсогосполарського
(лiс;омисливсько[о) пiдприомства абсl преflстзвника державног0 спецiалiзовrаногсr

лiсtlзахисного пiдприемства щодо необхiднос,гi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв 3

полiпшення санiтарного стану лiсiq за результатами огляду_санiтарцого стану лiсовоТ дiлянки, .: ,

'?.ИсаUtj\/ала цф-62- ftсц//3 бе еЪ;7Шо.€аl /al/j /,иаr/<эJrфr/2ф/;r,2 4*аrр/л,з )Т;7uБ4+l^ ier-- йа7,"э,

иБ
rpb/r-",' c,1-1' tl' к йiЕ,/ФL

ф С / /,,fu7ач' Кi о5 *аоо,"

(посада)

PS 2о21

z (. o(.z D z/ р,
{ l, ,trИ'



повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадкень

XaoKiBcbKa -

ДП к lзюмський лiсгосп> _
(наймонування влаfi иЕ лiсiв, постiiноrо лiокориоуваа)

Дода,гок 2

до t)анiтарни}lправил

урOчище
дiлянка No _ площа 32,3 гешарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Ск.rlад 4ф2КлгlЛпд2КлпlОс BiK 81/81/81/81/8'| poKiB, бонiтет 3, сереllнiЙ дiаметр
221,22l,Z4l22l28_.paнlylMeTpiB, середняl висота 20/19/20/19/22 мrетrtiL повнста_..]Шi0 , тип лiсу

Дlgill рельеф __ Рiвнинний __, експозицiя грунт cipi, TeMHocipi,

Л iсопатологiчна хirрактеристика насаджен ня
Ви,t1 пошкодження насадження (лiссlва поже;ка, буревiй, снiгсlлали, обледtlнiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiстtr, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявtнiсть гу'сенi,

маоовий лiт метелик,iв, опадання хвсli7листя, вiдущення кори на r:товбураll та iHtui ознаки, не

харlакlгернi для нормального стану дерев) Вiдмирання та вr}ихання дерец1 внаслiдок
поlл коджен ня стов(5уровою гн илл Ш

{Этупiнь г1ошкоllження, ур€Dкення: Середlне
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

13ид розподiлу пошкоджених дерев: Куртинний
(поодинокий, груповий, ryртинний)

о.9.1!,уш/кодкеноТ деревини на't гепарi (oKoMipHo) 2 куб, MclTpiB, у тому числi
сцостiйноТ ё куб, MeTpiB

lэзнаки погiршення стану лiсових

Л ictH и l-цтво !ервонооt:кiльське
квартzlл Ne 124 видiл Nэ !

Майстер лiсу

л, (посала)

2r 'У .2021року

- лt"rrrм
(лiоtшиЛ (помi{ник лiФlпчоrо)

:У __ЛS___ 2021року
виrэновок iнже,нера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу
(лiоомисливсь,кого) пiдприемства або представника державного спецiалiзОlзаНОГО

лiсозаrхисного пiдприемства щодо нсlобхiдностi здiйснення лiсозаllисних чи iнших ЗаХодiв З

Сцвпков l.B.

(iнiцiалtt та прЬвичр)

Бчгеоа о.А.
(iнiцiалl та прЬвttчр)

державного лiссlгосподарського

Тi"rZ*Га'шzаалэz
[rt/ r 9/a/r;Йl4,a-zaz,y "

! r оf zo,?r,



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадкень

XapKiBcbKa _
(ABToHorHa Реmублiка фиu, Флаgть)

Лiсни цтво Червонооскiльське
квартал Ns 124 видiл N0 f

(посада)ze оý 2021 року

Лiсничий
(лiоrпчий (помhнпк лiоtи,lоm)

2Р ..9j 2021року

урочище
дiлянка Ne _

рiектеристика н

ploKiB, бонiтет

площа 10,0 гешарiв

Сшад, бКлп2Ос1БрсlЛпд BiK 8'|

iB. сеоедня висота 1 тип

_|[gнинний ._, експозицiя грунт cipi, TeMHocipi, tlорноземи

__ пiдлiсок _-__
Л iсопатоlпогiчна характеристика насаддення

Ви,ц пошкодження насцження (лiссlва пожежа, буревiй, снiголаtм, обледlэнiння, вiдмирання
та вOих8ння дереЕl, захараtценiсть, об'Тдсtння шкiдниками хЕtо'/листя, наявнiсть гУсенi,

м8rсовий лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдущення кори на стовбура;rlта iншi ознак:и, не

харак,гернi дJlя нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання -ШР9F вtlаСЛЦQЦ

пошкrrдження стовбуровою гниллц)

(псодиноке, слабке, середнс;, сильне)

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

Обсяг ушкоркеноТ деревини на 1 гепарi (oKoMipH о) 23 куб. M(lTpiB, у томУ чИСЛli

сцостiйноi Ц куб. MeTpiB

Стtрпков |В
(iнiцiалlr та прiзвище)

Бчгеrlа о.А,
(iнiцiалrr та прiзвище)

Таксацiйна харiектеристика насцж€|ння

Ознаки погiршення стану лiсових н

_ Майстер лiсу



Додаток 2

до tЭанiтарних правил

повlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаркень

ДП к lзюмський лiсгосп> _
(найменування власника лНв, постiйного лimкориоуича)

Лiсниt-lтво Червонооскiльське
кварт€lл Ns 124 видiл N0 ! дiлянка No _ площа 4,1 гект,арiв

Таксацiйна харакгеристика насцження

урOчище

Сtutад 7Клп2ЛпдlБрс+Ос BiK Ц[Ц!ЦШ poKiB, бонiтет
1 рельеф

пiдрiстrрунт cipi, TeмHocipi, чорноземи

Л iсопатологiчна характеристика наlэаджен ня
Ви,l1 п,ошкодження насадження (лiсо,ва поже]ка, буревiй, снiгсlлалл, обледсlнiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi7:lистя, наявt+iсть гусенi,
масовий лiт мrэтеликiв, опадання хвсlt7листя, lзiдущення кори на отовбураlта iHtui ознаки, не
xaplaKTepHi для норl[Jального стану дерев) Вiдмирання та вr}ихання дере]Lgдасдjщц
поtцксlдкен ня стовl5чровою гн илл по)

(}тупiнь пошкодження, уракення: Середне
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

13ид розподiлу пошкоджених дерев: Куртинний

Обсяг ушкодженоТ деревини на
сухостiйноi Р куб. MeTpiB

(поодинокий, груповий, куртинний)

1 гепарi (oKoMipHo) /Ь ку6, MeTpiB, у тому числi

()знаки погiршення стану лiсових

__ Майстер лiсч

L 2021 року

Лiсничий
(лiоtичий (пошiчнltк лiоtичого)

zб О S' 202,1року

Висновок iнженера вiддiлу (сепору) охорони i захисry лiсу державного лiссгосподарськог0
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзо:lаного
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного с;гаlну лiсовоТ дiлянки.

Pt.l,cу,1* 
rcryO /.uero /чuЙ2 cflluе боlб, уlz&эj с d,с l7zf/zel

(посак)

с2c>

_ Стr9пкоц_ l.B.

(iнiцiали та прiзвиLце)

_ Бугера О.А:._
(iнiцiали та прiзвище)

r{Lb-/,-nфr- &|'СаИ/L'л/]9Е

Юсtt ,, /-a7,*i/u,icФra4zzD 
//

L P,"otr, ,D/ry,

€. lg Ь/z"Беп


