
Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

ДП к lзюмський лiсгосп> _
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Л iсництво Барвiнкiвське урочище
квартал No 'l1 видiл N0 1 дiлянка Ns площа '12,8 гсlктар в

Склад 6!з4Яз BiK 76/76 poKiB,

виOотi] 19/22 tиет в, пOвнота |iвнинниr[ ___, експозицiя

Лiсопатологiчна хiарактеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледэнiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдаtння шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдущення кори на стовбурак та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження стовбчровою гниллю

tэтупiнь пошкодження, ураження: середне
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

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

0бсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 20 куб. MclTpiB, у тому числi
сухостiйноТ _18_ куб. MeTpiB

3.бонiтет

_01_ _липня_ 202'1 року
пialllrlllrй @Лiсничий \J2

(лiсничий (помiчник лiсничого) (n9

Дорофеов А.В.
(iнiцiалtl та прiзвице)

Чухно С.0.
(iнiцiалtл та прiзвище)

_01 липня 2021року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсrэгосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або предстi]вника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiднос;тi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

Таксацiйна харi]ктеристика насадження

Ознаки погiршення стану лiсових насаджеgЬ виявив:

.ф#т



Додаток 2

до Санiтарних правил

пOвlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових Hacalpцeцb

XapKiBcbKa _
(Аiтономна Респфлiка Крим, фласть)

lйrменування ы,асника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Барвiнкiвське урочище
квартал N9 13 видiл N9 4 /]iлянка N9 площа 8,0 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 8Дз2Яз BiK 76/76 poкiB, бонiтет 2_, середцiй дiам9тр ?9/26 санJиметрiв. середцЯ

висота 2)/22 MeTpiB, пойта 0,70. . тип лБч дzКлд рельеф РiвциннlпЙ 

-, 
експозицiя

, tрунт чорнозем п|дрlст , пlдлlсOк

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обле,tlенiння, вiдмирання

та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi/листяt, наявнiсть гусенi,

масовий лiт метеhикiв, опадання хвот/листя, вiдлущення кори на стовбурitх та iHmi о3наки, не

xapakTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всиханняl дерев внаслiдок
пошкодження стовбчровою гниллю

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев: грчповий _

(поодинокий, груповий, куртинний)

обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 21 куб. шtетрiв, у тому числi

сухостiйно;t _1Т _куб. MeTpiB

0знаки погiршення стану лiсових насадже

Майстер лiсу
(поида)

_01_ _липня_ 202't року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

&рофеев А.В.
(iнiцiали та прiзвище)

Ччхно С.о.
(iнiцiсли та прiзвище)

_01 липня 202'tpoKy

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського

(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованОГО

лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсо3ахисних Llи iнших 3аходiв 3

полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами ог||ду с7нiтарного стану лiсовоТ дiлянки.
D t '\ l z'l r.^" Д-зЬЬ /"r8,^ .n,;7a/^ý ,l{z,ý.L",JL,-ý/26^-L.- _ w_ / /7*

b"*B.S сrод?.(д;оLдлu.
Ы.lП,Y ф."Ьп,.ч-rГ'

2.ý ое. Ь, I
I



Додаток 2

до ,Эанiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насад)кень

XapKiqcbKa _

-Твтоlюм|€ТЙпублiка 
Крим, область)

Лiсництво Барвiнкi вське урOчище

кваrртал No 14 видiл No l дiлянка Ns площа 1l5,6 гектарiв

Таксацiйна харiектеристика насадження

Склад 8Яз2flз+Лпд+Брс BiK 76/76/76/76 рrэкiв, бонiтет

в, середня 22l1gl18l18 м
rрунт чорнозем пiдрiсг

Лiсопатологiчна характеристика насадження

вид пошкодження ,rarд*arrя (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання

та всихання дерев, захаращенlсть, об]Тдання iltкiдниками хвоj7листЯ наявнiстЬ гусенi,

масовий лiт метеликi., опiд.rrя хвот7листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не

xapakTepHi для нормального стану деревj 
'вiдм'ирання та всихання дерев внаслiдок

пошкодження стовбуровою гниллю

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

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

'1 гектарi (oKoMipHo) 60 куб. MeTpiB, у тому числi
Обсяг ушкодженоТ деревини на

сухостiйноТ _50_ куб. MeTpiB

ознаки погiршення стану лiсових насаджель виявив:

майстер лiсч
(посада)

Дорофоов А.В.
(iнiцiа lи та прiзвище)

(iнiцiапи та прiзвище)

_01_ _липня_ 202'1 року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

_01 липня 2021року

вrсrо.о* iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лi:огосподарськOго

(лiсомисливськоiо) пiдпрйемства або представника державного спецiалiзованого

пi.оr.*r.rого пiдприOмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних tи iнши.х 3ах_одiв з

полiпшення санiтарного стану лiоiв за результатями оглядуfанiтарного стану лiсовоТ дiлянки,

ь*,.*-6-u- ,lr-ф А,а/-^'д /Фr* алs-;т-/-s:

Гq*-8"ч > сl-че-Эr-^.д<rЪ-д-O-t-

ьсrсП "Y*rД.ЬflfuсеiЧ
2-? -ов- .""r 
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_, експO3ицlя


