
Додаток 2
до Санiтарних прttвил

ПОВIДОМJIЕНIUI
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насацжень

xookiBcbka облосmь
(Авmномна Ресгryблiка Крим, область)

(наймекування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Завгоролнiвське урочище
Кварт,ал J\Ъ 2 Видiл Jф 4 ,Щiлянка Ns _ площа 6,9 _гектарiв

Таксацiйна харакгеристика насадженнrI

СrшаД 10дкБ , BiK 41 poKiB, бонiтет 5 , середнiй дiаметр 10 caHT].IMeTpiB, середня
висота1 MeTpiB, повнота ,Щý_, тип лiсу _ СlеКД , рельеф рЦtенний ,

--експозицlя
пlдлlсок

, фунт че!цозем , пiдрiст

року

,*lЛiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничою)

Вид пошкодженнlI насадження (лiсова пожеж4 буревiй, снiголам, обледенiння,
вiцмиран,ня та всиханнlI дерев, захаращенlсть, об'iдання шкiдниtсами хвоi7листя,

na"""iar" ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на

Лiсопатологiчна характеристика насадження

ст,овбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для нормЕUIьного стану дерев.l

Сryпiнь пошкодженЕя, yptDKeHHJI: середн€ (ПООДИН'rКе, СЛабКе, СеРДНС, СИЛЬНе)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: групами та к.yртинами (ПООДИНОКИЙ, ГРУПОВИЙ, КУРТИННИй)

обсяг ушкодж€ноТ деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) /О куб, MeTpiB, у тому

числi сlхостiйнсii 1Ll<y6. MeTpiB

ознаки погiршення стану лiсових насlаджень виrIвив:

_Майс,цqр Титаоенко А.В.
(iнiцiали та rрiзвище)

CeoiKoB С.о.
(iнiцiали та прiзвише)

(посада)

/Z_ О*, 20 2/ року

/2|

ВЙновок iнженера вiддiлу (секгору) охорони i захисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiЬомисливського) пiдприемства або lч:Ё:]уiiу 1,зт:.i:,:::
спецiалiзо"u"о.о лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiлностi здiйснення

лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшеlлня санiтарного стану лiсill за р€зультатами
огляду санiтарного стану лiсовоi Д;;;;' Ь;;. J.?*; *7,-,?.6-ец,u*ц

ý6,},,o!.oi ruб* азсd t*prl-.or'

й3,,; ,d@ r12 rТрсlлz

ОС оаП, t"уri l '^3 Фас.ц nn ф

2.{ оg. 2о 2 f F.



Додаток 2
до Санiтарних прitвил

ПОВIДОМЛЕННrI
про появу ознак погiршення санiтарного стаЕу лiсових насацжень

(Авmномна Ресгryблiка Крим, область)

Лiсниrцво Завгороднiвське урочище
Кварr:а"гl Jф 4 Видiл Jф 14 .Щiлянка Ns _ площа З,6_гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад бДКБ2ЯЗЛ2АБЗ+ДЗ , BiK 48/48/4til48 poKiB, бонiтет-L , t:ереднiЙ

Щl4ПЦ |4_сантиметрiв, середня висота_|2l |2l |0l |2 MeTpiB, пoBHoTa_..]0JL,

ДlБКД , рельеф рlЕненний _, експозицiя

__ ч_9цIозец . пiдрiст , пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

,Вид пошкодженнJI насадження (лiсова пожежц_ буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всиханIш дерев, захаращенlсть, об'iдання шкiдниlсами хвоi/листя,
нttявнiсть ,ryceHi, масовий лiъ метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на
сr:овбурах та iншi ознаки, не харакгернi для нормtLпьного cTaITy дерев )

в наслl I-FIиJIю

Ступiнь пошкодження, ураження:
(поодивоке, слбке, серднс, сильне)

(поодпвокий, груповий, кургинпий)
Вид розпсlдiлу пошкоджених /церев: ц)упами та курт!lна-ми

обсяг ушкодженоi деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) цб цуб. MeTpiB, у тому
числi сухостiйно'LlLкуб. MeTpiB

ознаки погiршенЕя стану лiсових НУ,|аджень виявив:

Майстер
(посала)

/2 t/r*/o.? 202 / року

Лiсничий
(лiсничий (iомiчник лiсничого)

/2 ,.{о.у 202/року
висновок iнженера вiддiлу (секгору) охорони i

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або

спецiалiзованого лiоозахисного пiдприемства щодо
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшеlrня санiтарного стану лlс1]] за Dезvльтатами,г__..- - ---'^J 

' 
J 2;/4,"--".\

€"--St Р"-Дr ?а )n С*,(с*?/*ьr

Б-fu 4иr.я-гчrL.ý.L

7С Л й е f,"F,.l/ Hptvo<,"--

дiаметр
тип лlсу
, rрунт

Титаоенк.о А.В.
(iнiцiали та прiзвище)

CepiKoB С.о.
(iнiцiали та прiзвище)

захисту лiсу державного
I1редставника державного
необхiдностi здiйснення

zy v? .ь 2Цl
l/

а В E_,v" ý".Г



Щодаток 2
до Санiтарних пр€[вил

ПОВIДОМJIЕН}UI
про появу ознак погiршення санir:арного стану лiсових насацжень

XapKiBcbKa обJласmь
(Авюномна Рес.rryблiка Крим, область)

_ ,Церасавне пidпрuемсmв sэц__
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiснилrвrэ Завгr2рl2дliдqъке урочи]ще
Квартал *: n

Скгrад l0АКБ , BiK
висота 14 MeTpiB,
експозrrцiя
пiilлiсlок

Видiл }lb 9 Щiлялlка J\b _ площа 2.8 _гекгарiв
Таксацiйна харакгеристика насадженнJI

56 poKiB, бонiтет_2_, середнiй дiаметр 16 caHTIIMeTpiB, середня
повнота :Ш, тип лiсу Д2БКД , рельеф рiдltенний ,

фУнт ч9рнозем , пlдрrст

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодженнr{ насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголitм, обледенiнця,
вi,l1мирання та всиханнrI дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниr:ами хвоi7листя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, ,спадання хвоi7листя, вiдл,iщення кори на
стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi для нормапьного стану дерев)
Вiдмирання та всихання дерев в наслiдок Irошкодження стовбуровок) гнилю

CryTIiHb пошкодженнrI, ураження : сеDедн€|
(поодиноке, слабке, сердне, сильне)

ДеРеВ: Групами та чуртинами 
(ПООДин<rкиЙ, груповпй, кургинний)

на 1 гектарi (oKoMipHo) t7 куб. мсгрiв, у тому

Ознаки погiршеншI стану лiсових на,

Вид розподiлу пошкоджених

Обсяг ушкодже_ноi деревини
числi .у*о.iiйп c;i lý куб. MeTpiB

Майстер
(посада)

/?D {rr-е 202 /
Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

Титаренк,l А.В.
(iнiцiали та прiзвище)

Ссрiкогr С.О.
(iнiфапи та прiзвпще)

// 202 /
Висновок iнженера вiддiлу (секгору) охорони i захисry .Tricy держаВноГО

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представIIика ДерЖаВНОГО
сгlецiа-пiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдн<lстi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшенн.L.санiтарного

&Пу--/; ,Гр, O<)+ц't-lл.rL.- {
/

Б --*4".-; _а-/ с-оrоzоr4-+-Ъ

року

станч лiсiв за DезультатамиPr* /2/Z2*-.'^

Q Cl Р ,' Уу "s(,-1.2*.*-u
zF.оr Zo2//{



Додаток 2
до Санiтарних прЕtвил

ПОВIДОМJIЕНН,I
цро появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насацжень

(Азmномна Ресlгryблiка Крим, область)

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництвlэ Завгороднiвське урочиrще

Склад l0АКБ , BiK
висота_![_ MeTpiB,

Видiл Ns 11 .Щiляrrка Jtlb _ площа 0.9 _ гектарiв

Таксацiйна характеристика насадженЕя

58 poKiB, бонiтет|, с:ереднiй дiаметр 16 caHTIlMeTpiB, середня
повнота 0.7 , тип лiсу . Д2БКД , рельсф рiвЕlенний ,

Кв,арта"т Ns 9

ек|ЭПо:3LItцlя

пi:lлiсок

(посада)

, Фунт чgрцазедд , пiдрiст

Лiсопатологiчна характеристика насадженшl

Вид пошкодження насадження (лiсовil пожежq буревiй, снiголitм, обледенiння,
вi,tцмиранrrя та всиханIuI дерев, захараще,нiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя,
наявнiсть ryceнi, масовиЙ лiт метеликiв, tэпадання хво't'/листя, вiдщlщення кори на
стlэвбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для нормаJIьного стану дерев)
Дjдмирання та всихан rошкодження стовбуровок) гнилю

Сryпiнь пошкодженнJI, ypaжeнIul: _ середн€

Вид розподiлу пошкоджених дерев: групами та чуртинами
Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)

числi сухостiйнаiЦО куб. MeTpiB

()зrrаки погiршенЕя стану лiсових наýа.джень виJIвив:

.-lИaйсдgр

(поодиноке, слбке, сердне, сильне)

(поодинокий, груповий, кургинний)

куб. мgгрiв, у тому

(пiдпис)

Титаренк<l А.В.
(iнiчiали та пlliзвище)

/'r
Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

/rп Ъl 20 2/ року
Висновок iнженера вiддiлу (секгору) охорони i захисry л,iсу держtlвного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пi;цприемства або представI]:ика державного
спецiа-гliзованого лiсозахисного пiдприсlмства щодо необхiднс,стi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами
оглядУ санiтарного станУ лiсовоТ дiлянки: ,Lr -.rU*iц*4<_) 2-с-l-сд&

К,Гrl*Х, /"|rс< 
ео,-r;Щ -v

V"r/-j 20Z/ року

2& оП zo2///



,Щодаток 2
до Санiтарних пр€[вил

ПОВIДОМЛЕНFUI
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насацжень

XaDKiBcbKa обlласmь

Лiсництвrэ Завгороднiвське урочи.ще
Квlартагl JtГs 10 Видiл }lb 5 ,,Щiлянка J'(b _ площа 7.З _гекгарiв

Таксацiйна харакгеристика насадженЕя

Склад l0АКБ , BiK 53 poKiB, бонiтет_!_, середнiй дiаметр 18 cat{T1.IMeTpiB, середня
висота_!Z MeTpiB, повнота 0.6 , тип лiсу Д2БКД , рельсф цiЕItенний ,

, Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодженrш насадження (лiсова пожежц буревiй, снiголitм, обледенiння,
вi;lмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниrами хвоi7листя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдл,/щення кори на
стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для: нормального стану дерев)

в в наслiдок ]по

CryrriHb пошкодженнJI, ураженшI: середн€) (поодинс,ке, слабке, середнс, сильне)

експозицiя
пi,цлiс:ок

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 .

числi сухостiйнс;i /{куб. MeTpiB

Ознаки погiршеннll стану лiсових нас9

/'r
Лiсничий

(лiснrrчий (помiчник лiсничою)

/,r .J;r.l 2уZ_!_po*y

, {руЕг ч9щ , пцрlст

| гDчпами та кчDтинами (п*д",()кий, Фуповий, кургинний)

гектарi (oKoMipHo) .l5 кубi. MeTpiB, у тому

ень виявив:

Тrгаренкэ А.В.
(iнiчiа.lIи та г рiзвище)

CcpiKoll С.О.
(iнiчiали та тrрiзвище)

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry ;ricy державного
лiсогосrrодарського (лiсомисливського) пiдприемства або представl{ика державного
спецiа_пiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiднrrстi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами;йь санiтарного станУ лiсовоi дiлянки: Fчr. *-*la*g-S I/4-11-6: t/ 3,* еэ*J л/'_J_ /-Фед1-1\

G-r(*; <)соцэ-Ж,@

9епп.l Ку,rl Lа,l**оfu f В )+''e'J )

2r.оf ,z о;//

Майстер
(посала)

20Z/ року



Додаток 2
до Санiтарних прtlвил

ПОВIДОМJIЕНtUI
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насацжень

Хцрщgru-флосшь--

лiсництво Завгоооднiвське
Кварта.гl Jф lO_ Видiл Ns 12

Таксацiйна

Сlоrад l0АКБ , BiK
висота 14 MeTpiB,
експозиIдiя

урочище
,Щiлянка Ns _ площа 1.5 _ гекгарiв

хар аIсгеристика насадження

чорнOзец1, {рунт
пi,цлiс:ок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодженЕя насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiгол;lм, обледенiння,
вi.цмирання та всиханнJI дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниrlами хвоi7листя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на
стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для нормаJIьного стану дерев)

I}iдплиrrання

Сryпiнь пошкодження, ураження: середнс (ПООДИН<lКе, СЛабКе, СеРеДНе, СИЛЬНе)

Вид розподiлу пошкоджених ,церев:
(поодинrrкий, груповий, куртинний)

щуС;. MeTpiB, у томуОбсяг ушкодженоi деревини на l
члlслi сухостiйнgj, ЗО куб. MeTpiB

: гOчпами та кчDтинами

геrстарi (oKoMipHo) Эi

(посада)

Лiсничий
(лiсюrчий (помiчник лiсничою)

року

Титаоенко А.В.
(iнiчiшlи та rрiзвище)

Серiкоll С.О.
(iнiчiа.пи та Itрiзвище')

Ознаки погiршенЕя стану лiсових на9аджень виявив:

Майстер Й/_--__--7--,
(пiдпис)

l'Z rАаJr<J 202/

/z 202/ року

2У Dtr,^.r/

висновок iнженера вiддiлу (секгору) охорони i захисry .ricy державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представ]rика державного
сtrецiаrriзовdного лiсозахисного пiдприемства щодо необхiднrlстi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсirl за резуль}+тамилiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшенIuI санlтарного стану лlсlЕi за рвуль}9тами
огJuIду санiтарного стаЕу лiсовоi дiлянки: Геr* _*rр Ь-_- 7#ro 

еь-с ь,

I,,'.z-Гr/,**/+ l7r ^ аё,_)"-_7€лл9/г


