
лOдатOк Z :

до Санiтарних правил

пOвlдомлЕння
про пOяву ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадlжень

_ XapKiBcbKa обласmь -

авне кlзюмське
(найменування власника лiсiв, лостiйного лiсокористувача)

Лiсництво lзюмське
квартал N9 7 видiл N9 2

Склад 3Яз3БРС3КЛП 1Дз+ВРЛ,
сантиметрiв, середня висота
експозицiя rрунт чорноземи_

дiлянка NO _ площа 1|),5 гектарiв i, :

Таксацi йна характеристика llасадження
i]| ;i

i

1iк^]$ДVбZýVб_рокiв, бонiтет 2 , середнiй дiаметр 24\24\j,B\22

урOчище

22\19\]7\20 MeTpiB, повнота 0,7 , тип лiсу Щ].](Л! , рельсф
, пlдрiст , пiдлiсок _
Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкоДження насадження (лiсова по}{ежа, буревiй, снiголам, обледэнrння, вiдмирання га
всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi'/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаl,и,'не xapaкTepHi для
нOрмальног0 стану дерев всихання дерев поодинOке та грvпами, пошкодження ст(lвбуровими гниляrчи i ,

1
,i,

Ступiнь пошкодження, ураження : сеl]еднс
l ' l ,',,j

(лоодиноке' слабке, середt о, сильне) | 
,] 

i' 
li 1

ВИД РОЗПОдiлУ пошкоджених дерев: поодиноке, групове (поодинокий, груповиr), куртинний)

_ обсягушкодженоТдеревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 16_ куб. MeTpiB, у тому.tислiсухостiйноi,
куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

майстер лiс}, обх М 5

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

/?.- а{. z)zl оокч

j]
l li, ] 1

]],,..:

1I' ,ii i

il,i,li,t
lil:|,l
.1l.
:l1дli,l

j ]ll" ,.
i;.!,

, l'1, ,'
",;,lil

I:
l

i],

fа*uоu/оr"о фРr*-
чl7f,rчО

/rri-., / а. " Caa z Ьд,Vоо r"
/

Ор.гlов lJ.A.
(iнtцiали та прiзвище)

Ковтунович lr.A.
(iнiцiали та прiзвище)

С.В. Вэробей.

(iнiцiали Tll прiзвице)

I,{

головний лiсопотолог
ДСЛП <Харкiвлiсозахист>

(посада)

./3.{о. 2D2/р.
(пiдпис)



повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насад{ень

xapkiBcbka обласmь

кlзюмське лiсове е
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

урсчище
площа Щ, гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад'l0Акб, BiK 37 poKiB, бонiтет 2 , середнiй дiаметр 10 сантиметрiв,
повнота 0,7 , тип лiсу Дl БКД , рельоф Qхши, експс|зицiя грунт чорноземи_
пlдл|сOк _

Лiсопатолоriчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмиранн9, 1q i i
{ня дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гусенi, масовий, лii i

ВсиХання дерев, захаращенiсть, об'rдання шкiдникамЙ хвоi/листя, наявнiсть гусенi, масовцй1 лii
метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознакt/l, не характернi'длi
нOрмальнOг0 стану дерев

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

BидpoзnoдiлyпoшкoджeHИXдepeB:пooДИНoкe,ГpynOвe(nooдинoкиЙ,гpynoвий'кypтинний)

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _7 куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноr
куб, MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових на99дкеrБ-вйяв
. ( 

-Ёl/--

дiлянка No

сере,цня висOта

, пiдрiст

ив:

майстер лiсу обх Ns 6

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

o(j- об . zozl рокч

орлов В.А.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковтунович А.А.
(iнiцiали та прiзвище)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорOни i захисту лiсу державног1) лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з по.riпшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:

Paa"rrn rl р/а*а 
"7,э 

i7rar"* rfu try' rэ, /d' azzhz2/,oa, "

головнии лlсопотолог С.В. Всlробей.

(iнiцiали та прiзвище)

ДСЛП <Харкiвлiсозахист>
(посада)

/,!. a/,r2///,
/

(Автономна Республiка Крим, область)

(пiдпиr;)

Цодаток 2 ". 
,,

,]о Санiтарних правиri Pli 
li



лодаток r 'l 'i.l]iiiii
до Санiтарних правил . .iil !i,ПОВlДОМЛЕННЯ ,, l , ;, !ýiч

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насад)(ень 
::а$$ 

fif;,|fit;нXapKiBcbKa обласmь ____:"*;,,rIT::i E,f;lfi(АвтономнаРеспублiкаКрим,область) ',, ::,: g111

Державне пidпрuомсmво кlзюмське лiсове еоспоОаосmвt ! 
, li 

' 
, ,tiil

(найменуваннявласникалiсiв,постiйноголiсокористувача) 
l;i ill' i'fitrll
: ,: : ,i.,iij

Лiсництво lзюмське урOчище , iii ,:,iii
квартал No 15 видiл No 8 дiлянка Ns площа !,1,1гектарiв ;, iil ,i:,jil

таксацiйнахарактеристиканасадження " l:' ,,iili

. ,i l]

Ковтунович А,.А. ii;l

:,ii;i
висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони iзахисту лiсу державноt,о лiсогосподарсЬк.. ,,I'!

(лiсомисливського) пiдприомства або представника державног0 спецlаЛlЗ0l]аНОГО ЛlСO3аХИСНОГО | i:1\J llvvlvlylwj lyluvul\v| vrl -- Г"'i'- i :

пiдпрrе"с.rа щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з пс,лiпшення санiтарного 
i i

стану лiсiв за результатами 0гляду_ санiтарного стану лiсовоТ дiлянки: i I,i

л..,- ,la.tl,aLаtlл ,^ln2onn,,,.uD- .4,r.г,'L-),lпr''' ,rr)rrrЬzлJ,r.?"'',f,rf-,, iЙ";ф;[r".; ;Рirфци!--,воs,7r,иlаt o^azzl2дV-,1.7vcгrч 
r

l i ] |.,i

i,i 
'] 

l{] , j,:i

l i! ]

,ii:
ii
],l,]l
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oo..#|fr]il io.u,n
пOвlдOмлЕння

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадж€iнь

обласmь
(Автокомна Крим, область)

Державне пiOпрчемсmво кlзt7мське лiсове еоспоdарсmво),_
(наймеlування власника niciB, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво lзюмське
квартал Na 15

Склад бДз4Клг,
MeTpiB, повнота

урOчище
видiл N9 9 дiлянка No площа 1,2 гектарiв 1: ,i

Ili
Таксацiйна характеристика насадження

BiK 43\43 poKiB, бонiтет 3 , середнiй дiаметр 12\12 сантиметрiв, середня висоТа В\В

0,7 , iип лiсу Д2КЛД , рельеф схили, експозицiя грунт чорнозэми_ , пiдрiрlt'

лiсопатологiчна характеристика насадження i 
i'

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмираннi Та i'

всихання дерев, захаращенiсть, об''iдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт l

метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для i,.i

нормального стану дерев всихання дерев поодиноке та грVпами, пошкодження стов(iVровими гнилями , ]i,i,, li l]
! l ,]|

i,]iiI

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

ВИд розподiлу пошкоджених дерев: поодиноке, групове (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _10 куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноi _
куб. MeTpiB

0знаки погiршення стану лiсових

майстер лiсу обх Nq 6

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

л|?- Об 2021 року

головний лiсопотолог
дслп кхаркiвлiсозахист>

(посада)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсоза,кисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсово'[дiлянки:" ЙЙЙr;; фi;Ц;; hБ i;I;;i,r*,,-,/ z}, .frf,2a,t'оЧ|/

орлов В.А.
(iнiцiали та п эiзвище)

Ковтунович A.z!
(iнiцiали та пэiзвищеl

С.В. Воrrобей.

(iнiцiали та прiзвище)

/t.0/.-r
(пiдпис)



(Автономна Республiка Крим, обпасть)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

пOвlдOмлЕння
пр0 появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадкень

X"apKiBcbKa обласmь

кlзюмське лi
(найменування власниG лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво lзюмське урOчище
квартал N9 1"5 видiл N9 12 дiлянка No ПЛОЩа }ýlГеКТаРiВ

СТУПiНЬ ПОШКОДЖення, ураження : середне (поодиноке, слабке, середне сильне) '

ВИД РОЗПОДiлУ пошкоджених дерев: пOодиноке, групове (поодинокий, груповий, куртинний)

_ обсяг ушкодженоi деревини на ,1 
гектарi (oKoMipHo) 15_ куб. MeTpiB, у тому Lислi сухOстiйноi

куб, MeтpiB

Оз н а ки п о гi р ш е н н я ст а н у л i со в и х н э сO!щ€fiLга}tя}ви в :

майстер лiсу обх Nъ б ( а' Г
(посада)

Лiсничий

головний лiсопотQлог
ДСЛП кХаркiвлiсозахист>

(посада)

оrlлов В.А.
(iнiцiали та прiзвище)

КОВТЧНОВИЧ А А.
(iнiцiали та прiзвище)

С.В. Воробей,

(iнiцiали та lрiзвище)

l,]
tl

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державногсl лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприсмства або представника держаьного' спецiалiзов,]ного лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозi]хисних чи iнших заходiв з поIliпшення санiтарного

_ 
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоi дiлянки:

fЪ-ЧrО ЬМо п 

|ю$ya.tlo(y 
irrj,/-r/аh)' m2/'/2?)d 

0арГПu

, li]

:ii
] -l,

1i

l!rl
ii

,Jtl i

, ii;]

dl.а{.*ф
(пiдпис)

Лiсопатологiчна характеристика насадження ,, ;] ;, :,llli[,iui

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та l]ii,iil
всихання дерев, захаращенiсть, об'тдання шкiдниками хвоjlлистя, наявнiсть гусенi, масовцй 'лiт l ,if,l,i
МеТеЛИКiВ, ОПаДаННЯ ХВОi7Листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознак1,1,'не i.ра*..рiil'дпо ,,i lr]illlii
нOрмальног0 стану дерев всихання дерев поодиноке та грvпами, пошкодження стоlзбуровими гнилями i,ii,,;



повlдомlлЕння
пр0 пOяву ознак погiршення санiтарного стану лiсових насад)кень

е еоспоd
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорипрача1

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

ВИД РОЗПОДiЛУ ПОШкоджених дерев: поодиноке, групове (поодинокий, груповий, tуртинний)

_ обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (окrэмiрно) В_ куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноi
куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

Лiсництво lзюмське
квартал N9 15 видiл N9

майстер лiсу обх Ng 6

(посада)

головний лiсопотолог
дслп <харкiвлiсозахист>

(посада)

].;: ГеКТаРiВ

орлов В.А.
(iнiцiали та lрiзвище)

Ковтунович А.А.
(iнiцiали та lрiзвище)

С.В. Воllобей.

(iнiцiали та г рiзвище)

:,

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорOни i захисту лiсу державногс лiсогосподарськ0l,о]jl
(лiсомисливського) пiдприемства або представника держаьного' спецiалiзовitного лiсозахиiнь'го ,|,
пlдприOмстВа щодО необхiдносТi здiйсненнЯ лiсозахиснИх чи iншиХ заходiВ з погiпшеНня санiтарногО 

',л стану лiсiв за р€зультатами.огляду санiтарного стану лiсовоi'дiлянки: I

ftмrлl1оЬМД п 
|юЬохutlt,Я 

В u;ф rю lо i' олалр-л'- Уиr) //r_a

',li"i
l1 .,,

,il;,
:i,lll
il:!il|,i

ii,ljii;
! it';
i I ]] ,

, ,|] ''

,li:;;

,it

(Автономна Республiка Крим, область)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

оИ,il, dо.Ul
/

(пiдпис)

ilэдаlок 2 ,,

Таксацiйна характеристика насадження i ',:.,"|i',Y1;;11

СКЛаД tЯ,ЗДЗ4КЛП, .BiK 76\7б\6_1_poKiB, бонiт_ет .?_, середнiй дiаметр 24\22\2о ()антиметрiв .ор.днН liiiф

|[.о]]| 
21\20\17rerpir, Поr*r.!,7, тип лiсу ДlКЛД , релф схили, експозицiя rр,уri ;.Ы.ЪЪй:-';',,; . i]|

Лiсопатологiчна характеристика насадження ,' ,; ,i, :: 
;; i,li

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледечiння, вiдмираЁ*, nb :| ,,lвсихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi, масовий'' лit , :], 
IМеТеЛИКiВ, ОПаДаННЯ ХВОТ/ЛИстя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки,'r. ,iuоЪпiЬБ;i'оjо; ,;i

НopMалЬH0Г0станyДepeввcИХанHяДepeBпooДИНotieтaГDУпаЩзбypoвимигнйдНмиi.],.r'i|
-.-li:,i,n

l,i;l
,]iI;;i

:iilt|

liili]al
i ll:,



лOдатOк Z

до Санiтарних

пOвlдоl\/лЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадж()нь

Лiсництво lзюмське
квартал N9 ].5 видiл Ns 15

головний лiсопотолог
дслп кхаркiвлiсозахист>

(посада)

d,t,о{,dрilъ,l

урOчище

чорноземи_ , пiдрiст пiдлiсок _
Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова поже)ка, буревiй, снiголам, обледен ння, вiдмирацня'тi
всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоj/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хво'i/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не характерн| для
нормального стану дерев всихання дерев поодиноке та групами, пошкодження стовlэчровими гнил8ми

Ступiнь пошкодження, ураження : середнс (поодиноке, слабке, середно, l;ильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодиноке, групове (поодинокий, груповий, кlртинний)

0бсяг ушкодженоi'деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _5_ куб. MeTpiB, у то\лу числi сухостiйноТ
4 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових н

Таксацiйна харак,теристика насадження

Склад 5Дз3ЯзlОсlКлп, BiK 76\76\5l\51 poKiB, бонiтет 2 , середнiй дiаметр
середня висOта 21\21\19\17 MeTpiB, пOвнOта 0,7, тип лiсу Д2КЛД, рельоф

майстер лiсу обх Jф 6

(посада)

лiсничl.tйt

(лiсничий (помiчник лiсничого)

дiлянка No площа 1,9 l-eKTapiB

2B\2,t\2B\20 сант
схигlи, експOзицlя i

орлов В,А.
(iнiцiали та грiзвице)

КОвт},нович д.,\.
(iнiцiали та грiзвище)

С.В. Воllобей.

(iнiцiали та rrрiзвище)

'

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприсмства або представника державного спецiалiзова ного лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з пол пшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсово'i дiлянки:

ЩоЬ*Ю rРЬР* tчrфrаЫ цz.i,пфr.d,;чflпu

(пiдпис)



до Санlтарних

пOвlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насад)кень

(Автономна Респубпiка Крим, область)

к,|зюмське лiсове еоспоо

Лiсництво lзюмське урOчище
дiлянка Nэквартал N9 15 видiл N9 17 площа ý;|гектарiв

Таксацiйна хар актеристика насадження

Склад ВЯз2Дз, BiK_8_1]8_1_poKiB, бонiтет 2 , середнiй дiаметр 2В\24 сантиметрiв, середня
MeTpiB, повнота 0,7, тип лiсу ДlКЛД, рельOф схили, експозицiя rрунт чорн()земи_

, пiдлiсок _

СТУПiНЬ ПОШКОдження, ураження : середнс (лоодиноке, слабке, середнr:, сильне) 
1

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодиноке, групове (поодинокий, груповий куртинвий) 
,,'

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _1 В_ куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноi il;

куб.метрiв ''',
Ознаки погiршення стану лiсових

майстер лiсч обх Ng 6

(посада)

Лiсничий

Орлов В.А.
(iнiцiали Tlt прiзвице)

Ковтунович А,,А.
(iнiцiали T;t прiзвище)

,, ] li
rI

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державноrо лiсого.подuр.**оrЬ
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзоtlаного лiсозахисног0
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи.iнших заходiв з полiпшення санiтарного

С.В. В,эробей.

(iнiцiали Til прiзвиLце)

l ],i
i,i
l,i],,l

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

', рб, 2021 рок

головнии лlсопотолог
ДСЛП <Харкiвлiсозахист>>

(посада)

оН, 0{, *о4/-
l

(пiдпис)

i"Ii



цо Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

Харкiвсьца о9|а9mь
(Автономна Республiка Крим, область)

Державн е пiOпрuем сmво к l зюмське лiсове еоспф apcmBc|L_
(найменування власника лiсiв, посгiйного лiсокористувача)

урOчище
дiлянка Ns площа 5,0_гепарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз+Сз , BiK 81r106 poкiB, бонiтет 1 , середнiй дiаметр 2В-40 сантиметрiв, (;ередня висота 23-26

пiдрiст , пiдлiсок

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледеttiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хво't/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев всихання дерев поодиноке та групами, пошкодження кор€lневою ryбкою

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодиноке, грчпове (поодинокий, груповий,lуртинний)

0бсяг ушкодженоТ деревини на '1 гектарi (oKoMipHo) 21 куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ
6 куб. MeTpiB

0знаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Лiсництво lзюмське
квартал Na 182 видiл N0 10

майстер лiсу обх Jtlb 3

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

r' ? .26 . z}2l оо*ч

Ковшаrr О.М.
(iнiцiали та tlрiзвиrце)

Ковтунович А.А.
(iнiцiали та tlрiзвище)

стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоi дiлянкц: _ ь , t ./ л

Рш47rZ---,7/И7а;z /,;-/"а/о, &aаJ ry/а/

головrrий лiсопотолог

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державногс лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзовttного лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозаtхисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного

дслп <хапкiвлiсозахиgт)
е.В. Во,эобей.

(iнiцiали та tlрiзвище)(пiдпис)



Додаток 2
до Санiтарних правил

пOвlдOмлЕння
пр0 появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насад;кень

xapkiBcbka обласmь
Ф

Склад ]0Сз
повнOта 0,7

, BiK 81 poKiB,

, тип лiсу АlС,

Лiсництво lзюмське
квартал N9 201 видiл No

кlзюмське лi,
(найменування власника лiсiв, постiйного лrcокорл,rстрача1

урс)чище
ДiЛЯНка Ne _ площа fu[гепарiв

Таксацiйна характеристика насадження

бонiтет 3, середнiЙ дiаметр 22 сантиметрiв, середl]я висота

Стсганцев Д.С.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковтуноrlич А.А.
(iнiцiали та прiзвище)

I

l8 lиетрiв,

, пtдрiст

;: .jr i

riiiiii
l,, l,, l.!i

;i]r'il,

, ,i' ilil

,t$l,iti]

;,rii,if;!]

,,iiiifi,
l,i;iiili
,lli.ilii

:.'i:;:ll, ) :: l

,,,'ll:|',1,1liij',l;

' i iШ*,,
llill,;,,
l,'lя 1

lli l ij!; ;

1li,i|;i1l

,,,t,iiiii

,,;;j,li1

i,]jii
t,.]i,li
l,],1:l
л,i; ,]
,;,l1i,|]
, l ,i'l.
;[ll|:i l

,]:,]i,i
ill

. ii:l|;ii

Лiсопатологiчна хараперистика насадження 'i

Вид пошкоДженнЯ насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'тдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гусенi, 

'масьвий 
лiт

метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознакиl, не XapaцTepHi длянормальнOг0 стану дерев всихання дерев поOдиноке та грvпами, пошкодження корэневою гчбкою

CтyпiньпoшкoдЖeHНя,ypаЖeННя:сеpеДн€(пooдинoкe'cлaбкe,cepeднсcильнe)

ВИД РОЗПОДiЛУ ПОШкоджених дерев: поодиноке,групове (поодинокий, груповий, куртинний)

_ _ обсЯг ушкоджеНоТ деревиНи на 'l гектарi (oKoMipHo) 1В_ куб, MeTpiB, у T(lMy числi сухостiйноi
7 кУб. MeTpiB - -J ,- -" -1

ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив: :

, пiдлiсок

майстер лiсу обх N l
(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

головний лiсопотолог
дслп <харкiвлiсозахист>

(посада)

висновок iнженера вiддiлу (се_ктору) охорони i захисту лiсу державногсr лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника держаьного' спецiалiзовi]ного лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiЬ з погtiпшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного cтa1-1y лiсовоi дiлянки.

l?,u,llttYoбаlЮ "|оhфеаurl. Ъч5,/лu8оi "ш,аr'п.Уr.эr" 
7,Щп4,

, : j; t', i,t{!
ii;iir

,l i ,:1i ,

:,: lt]:
|i:''

, 
]i; ,

',!i

;;,'iI
.}| ,:

. : .|+l i,ji:
l li, i ;l ,]lll,

, , i|,:!

i it|.,i,,ii
ll],]

С,В. Воlэобей.

(iнiцiали та гlрiзвище)

(пiдпис)

*t, 0{.*of
(пiдпис)



!одаток 2 ' '

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадж()нь

xapkiBcbka обласmь

е лlсове е

Лiсництво lзюмське урOчище
квартал Na 201 ,видiл Nч].3 дiлянка No площа 1,9 rектарiв ,, l i

" 
,11

Таксацiйна характеристика насадження iii j

t9У.д 10Сз, BiK 65 рокiв,.бонiтет 3, середнiй дiаметр 16 сантиметрiв, середня висOта 14 MeTpiB, поЁilоi,р

лiсопатологiчна характеристика насадження i ,l 
i

ВИД ПОшкодЖення насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання td.
ВСИХаННя дерев, захаращенiсть, об'i'дання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гусенi, масовий. лii
метеликiв' опадання хвот/листя' вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapakтeýHi iдля
НOРмалЬнOг0 стану дерев всихання дерев пOOдинOке та групами, пошкодження кOцlневою гчбкоtр. , i t

СТупiнь пошкодження, ураження : середнс (поодиноке, слабке, середне, сильне) 
i,

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодиноке,грVпове (поодинокий, груповий, куртинний) 
i

_ ОбСяг УшкОдженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 33_ куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ , 7]

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив: i.

Стеганцев Д.С.
(iнiцiали та п1llзвище)

KOBT)rHoBpt,,t д.д.
(iнiцiали та пlliзвище)

t;iF
li,l
iF, j,

i,t
lr
lh

l,i
It
ll;l.
l}
lЁl
lH] ,

l|:

lF

lI
Ii;

iii

ll;
lil
il1
lll1
|l]

ri

.1
ili,i
,t
!,,ii'i

майс,гер лiсу обх Nq l
(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

&/, Ю 2021 oo*u

ВиСновок iнженера вiддiлу (се_ктору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiСОмисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзоваtlого лiсозахисноiq

стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоj дiлянки:

,nz.z s rэrе ba/!zzzp..''/

головний лiсопотолог ДСЛП
<Харкilзлiсозахис,г>

(посада)

22. /f . 2о2l п,
0

С.В. Воробей.

(iнiцiали та пlriзвище)

(Автономна Реr:публiка Крим, область)

(найменування власника лiсiв, постiйноrо лiсокористувача)

(пiдпис)



ii l]trj

.i

Додаток 2 l

до Санiтарних праЁип ;

повlдоп/лЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадж€)нь

xapkiBcbka обласmь

iii
Iii

(Автономна Рес;публiка Крим, область)

(найменування власника пiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво lзюмське
квартал N9 202 видiл NчЗ

майстер лiсу обх Nq 1

(посада)

Лiсничий

головний лiсопотолог Дслп
<Харкiвлiсозахист>

(посада)

22 . ,1/. 2о2/F.

урOчище
площа 9,2 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

9ЦП.д 10Сз, BiK 5В poKiB, бонiтет 3, середнiй дiаметр 16 сантиметрiв, середня висот.l 13 MeTpiB,
0,9 ,

Лiсопатологiчна характеристика насадження ,, ,i' ,

ВИд пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
ВСИХаННЯ ДеРев, захаращенiсть, об'i'дання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гlсенi, масовий лiт

дiлянка No

Стсганце-з Д.С.
(iнiцiали та пбliзвище)

KOBT},HoBl,:,t д,д.
(iнiцiали та пдliзвище)

С.В. Воrээбей.

(iнiцiали та прiзвище)

МеТелИкiв, опадання хвоl'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaKTepHi
НOРМалЬНOг0 стану дерев всихання дерев пOOдинOке та групами, пошкодження кор()невою гVбкоц

Ступiнь пошкодження, ураження : середнс (поодиноке, слабке, середне, сальне) l

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодиноке,грVпове (поодинокий, груповий, курrинний)

_ ОбСяг УшкОдженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 42 куб, MeTpiB, у тому чиспi сухостiйноl'
куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсOвих насаджень виявив:

дл8

_12

ВиСновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзоваtlого лiсозахисногd
ПiдПРиемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозаrlисних чи iнших заходiв з полillшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоi дiлянки: , 

i

Ш/2/-о пfu?еrшэ Azz||rz/a," и4r:|1fu," 
",

йiаraа.l ,/ / / / 
:

l
l

li,I
]l],li,,:
;i,, ,tlr j

]i
rl'

(лiсничий (помiчник лiсничого)

(пiдпис)
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Додаток 2 ,

до Санiтарних правил

повlдоt\ллЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадж€|нь

Лiсництво lзюмське
квартал Na 202 видiл Ne8

майстер лiсу обх Ng 1

(посада)

лiсничийr
(лiсничий (помiчник лiсничого)

il/. 2, zozl ро*у

стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоj дiлянки:

п
hdr/df,"

урOчище
дiлянка Ns площа ].,9 гектарiв

та

всихання дерев, захаращенiсть, об'lдання шкiдниками хво'[/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiI
метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi дляi
нормального стану дерев всихання дерев поодиноt(е та грvпами, пошкодження корlэневою гчбкою 

i

9

,i
Iltl

Висновок iнженера вiддiлу (се_ктору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарськогО
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзова ного лiсозахисногd

пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з пол пшення санtтарного
i
l

I

l

iii,1i

i,

,p/azz.a о72/7а:zz* з/zаr',И.rz 1

у
!i

ill
!,l]

jtl

il|
1,1
l,

ii
l,

головний лiсопотолог Дслп
<Харкiвлiсозахист>

(посада)

Ю, С.В. Воllобей.

(iнiцiали та rrрiзвище)

22_fr 2о2/7т

(пiдпис)

хапкiвська обласmь
(Автономна Рес;публiка Крим, область)

ýtl
i,'

ll
Таксацiйна характеристика насадження



пOвlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадж()нь

xapkiBcbka обласmь

I

,|ll

:ii1

jit
]]i!

ill

;lll

(Автономна Республiка Крим, область)

Державне пidпрчсмсmво к lзюмське лiсове еоспоdарсmво|
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво |зюмське урOчище
квартал N9 229 видiл NеЗ дiлянка No площа В,5 teKTapiB

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK 60 poKiB, бонiтет З, середнiй дiаметр 1В сантиметрiв, середня висотi] 13 MeTpiB,

0,в ,

Лiсопатологiчна характеристика насадження t

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледен ння, вiдмирання та'

всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво'i/листя, наявнiсть гусенi, масовий лi]
метеликiв, опадання хвоl/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaKTepHr дляi
нормального стану дерев всихання дерев поодинол(е та групами, пошкодження кор(эневою гчбкою l

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

ВИД РОзпоДiлу пошкоджених дерев: поодиноке,грчпове (поодинокий, rруповий, куllтинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _24_ куб. MeTpiB, у тоlиу

_'l6_куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

I

l

тlиноlсухOсчислl

майстер лiсу обх Nq 2

(посада)

лiсничийr
(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

26 жовтня 2021 року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисноlЬ
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з пол]пшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоi'дiлянки:

Стеганцсв Д.С,
(iнiцiали та прiзвище)

КОвт),rlовi,rч д.д.
(iнiцiали та прiзвище)

С,В. Воrtобей.

(iнiцiали та г рiзвище)

головний лiсопотолог Дслп
кХаркiвлiсозахист>

(посада)

22 ,74 2о 2У1>.

(пiдпис)



повlдON/лЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадж€)нь

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

i'l ,, 1

(найменування власника лiсiв, постiйноrо лiсокористувача)

Лiсництво lзюмське
квартал N9 258 видiл Nэб

урOчище
площа 6,З гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад ВСз2Сз, BiK 91\71 poKiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр 36\24 сантиметрiв, сеэедня висот
MeTpiB, повнота 0,7 ,

, пiдрiст

ВСИХаННЯ дереВ, захаращенiсть, об'Iдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гусенi, масовий
метелИкiв, опадання хвоj/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaKTepHi
нормальног0 стану дерев всихання дерев поOдиноке та групами ,пошкодження кор(lневою гr/бкою

Ступiнь пошкодження, ураження : середIJс (поодиноке, слабке, середне, с,rльне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодиноке,грчпOве (поодинокий, груповий, куртинний) 
,

майс,гер лiс), обх Лq 2

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

20 жовтня 2021 рокч

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лrсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзоваtlого лiсозахисного
пiдприOмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полitlшення санiтарногd
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стан), лiсовоТ дiлянки:

дiлянка No

Стсганцев Д.С.
(iнiцiали та пlliзвище)

Ковт}rновl.rч д.л.
(iнiцiали та пlliзвище)

l,|

l

ll

;.,r il
i ,li
iiii
l,i il
ii;|
l|li
ii;
,;,ii

l.jir

С.В. Воробей.

(iнiцiали та пlliзвище)

головний .цiсопотолог ДСЛП
<Харкiвлiсозахист>

(посада)

?2 /{- ?о2,/ п.
U

(пiдпис)

il,ji

J
l

r]

]i
{l
l1



Додаток 2
до Санrтарних правил

пOвlдOмлЕння
пр0 появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

к

Лiсництво lзюмське
квартал N9 270 видiлNэ2

майстер лiсу обх J\Ъ 7

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

головний лiсопотолог
дслп <харкiвлiсозахист>

(посада)

(найменування власника лiсiв, постiйноrо лiсокорипраrа1

ур()чище
ДiЛянка NS _ площа }1 гепарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Слободеl-rюк А,В.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковтунович А,А.
(iнiцiали та прiзвище)

С.В. Всробей.

(iнiцiали та прiзвище)

21_MeTpiB 1

, пiдрiст
i,,i

Лiсопатологiчна характеристика насадження 
:

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледсrнiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'тдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гусенi, масьвий лiт
метеликiв, опадання хво'ilлистя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознакl4,'ru iapunrupHi дПя
нOрмальнOго стану дерев всихання дерев поодиноке та грчпами,пошкоlження стовбуровими
гнилями

СТУПiНЬ ПОШКОДЖеННЯ, ураження : середн€ (поодиноке, слабке, середнr;, сильне) 
i,

ВИД РОЗПОДiЛУ ПОtlкоджених дерев: поодиноке,групове (поодинокий, груповий, rуртинний)

_0бсяг. ушкодженОi' деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _37_ куб. MeTpiB, у тсму числi сухостiйнот'l2 куб. MeTpiB

0знаки погiршення стану лiсових

висновок iнженера вiддiлу (се_ктору) охорони i захисту лiсу державногэ лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдlриемства або предстаЕ}ника держаьного' спецiалiзоЕаного лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з по.riпшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовот дiлянки: t .

tЙ,l,tl,tyИuo п|эOquлш М,|-8о;' op"u'w.fluo, /F^ .

ir!,Ц, JDdlА
r

а

(пiдпис)

Ii

li,
1;l
li

l].
l:|
l,{

'tj ]

l

i]
1i

ili
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l:

ii
i

, ,: ]
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пOвlдOмлЕння
про пOяву ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

Лiсництво lзюмське
квартал N9 271

Склад 10Сз,
повнота 0,6

урOчище
видiлNэ1 дiлянка Ne

Таксацiйна хOрrацlgрraтика насадження
BiK l l l poKiB, бонiтет 'I,. середнiй дiаметр 2В сантиметрiв, середlня висота
9l|r rr r УvПlО, vuПl lvl l, UеРеЛFilИ ЛlаМеТР .lё сантиметрlв, серед|ня висота 2в MpTpiB,

, тип лiсу. ЕдQ, рельеф рiвнинний , експозицiя Г,-грунт 
lrrщаний , пiдрiст

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження,.(лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледсlнiння, вiдмирання

::ТЖi l'ff:; 
" 
::':::fl:::I,, л,о_{ 

hа1 ня_ шкiдн и кЬ м й r rоllпйir;, 
_';йЬТ,уЬЬ, 

l,"'i.Ж;;
lншl 0знак4, не xapaKTepHiнOрмальнOг0 стану дерев всихання нOке та грчпами

ВИД РОЗПОДiЛУ ПОШКОДЖеНИх Дерев: поодиноке,групове (поодинокий, груповий, tуртинний)

обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) J3- куб MeTpiB, у тэму числi сухостiйноiкуб. MeTpiB 
, | \__,_""T,,_l : t\rv. |vlvlylDl у l.

0знаки погiршення стану лiсових насад

]та
лif

дл8

/6

Слободеltюк А.В,
(iнiцiали та прiзвище)

Ковтуноllич А.А.
(iнiцiали та прiзвище)

С.В. Во|>обей.

(iнiцiали та r рiзвище)

]i
li
it
ii

висновок iнженера вiддiлу (се_ктору) охорони i захисту лiсу державногсl лiсогосподарського
$l,_,:.ryу:9ького) пiдцриомЬтвЬ 'або 

представника державного спецiалiзованого лiсозахисногоПlДПРИOМСТВа ЩOДО НеОбХiДНОСТi здiйснення лiсозахисних чи iнших ,.iодl-, l пЪr;;;rr;;;;i;;;;;;;
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоi'дiлянки.

РffiоlшоО фВ7еrrr'+ /or"o,Q.o',#ro,''
/{)rц , I

j

li,,iiii
'..i,ij

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

головний лiсопотолог
слп <харкiвлiсозахист)

d!, р!,,lDУ
(пiдпис)

ll.! { i, l} i:i



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
ПР0 ПОЯВУ о3Нак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

'XapKiBcbKa обласmь _
tAbToHoMHa РеспуОлка Крr бпБо) 

--l-

цlзюмське лil
(найменування власника лiсiв, постiйноrо лiсокористувача)

Склад 10Сз,
повнота 0,7

BiK l06 poKiB,

, тип лiсу А2С,

квартал N9 271 видiл N9 11

Лiсництво lзюмське
дiлянка No _ плOща }5 гектарiв

урiэчище

Таксацiйна хар актеристика насадження

бонiтет 2, середнiй дiаметр 32 сантиметрiв, середlня висота 26
рельеф рiвнинний , експозицiя , грунт ltщаний

Слободенrок А.В.
(iнiцiали Til прiзвище)

Ковтчнсви.r А.А.
(iнiцiали Til прiзвище)

пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження 
:

ВИД ПОШкодЖення насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання fa'
ВСИХаННЯ ДеРев, 3аХаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
МеТеЛИкiв, оПадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нOрмальнOг0 стану дерев всихання дерев пOOдиноке та групами,пошкодження кореневою губкою

СТУПiНЬ ПОШкОдження, ураження : серед}{с (поодиноке, слабке, середнс, сильне) 
;

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодиноке,грулове (поодинокий, rруповий, куртинний) ] ,

_ 0бсяг ушкодженоi деревини на 'l гектарi (oKoMipHo) 42 куб. MeTpiB, у тому Llислi сухостiйноj 1В
куб. MeTpiB

0знаки погiршення стану лiсових

MaiicTep лiсу обх NЬ 7

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

.4D, Г 2021року

ВИСНОвОк iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державноtо лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзоl]аного лiсозахисного
ПiДПРИемСтва Щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з пслiпшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:

С.В. Вrlробей.

(iнiцiали Tit прiзвище)

R"-utzlleohaц,O '7a-o/7a:zz"r /r"S/эаЬr' &,zЬэryfurl ' 
:о

/Pr//.

головний лiсопотолог
дслп кхаркiвлiсозахист>

(посада)

ill, 0а /р"ц/
(пiдпис)



повlд(эмлЕння
про пOяву ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

Лiсництво lзюмське
квартал N9 271 видiлNэ 22

майстер лiсу обх NЪ 7

(посада)

JIiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

головний лiсопотолог
ДСЛП <Харкiвлiсозахист>

(посада)

е лiсове
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокориiтуичф

урOчище
дiлянка No

Жl €++r+вив:

ý-Z гектарiв

у lому числi сухостiйноi

7ц

3D, Об z)zl oo*u

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорэни i захисту лiсу державногl) лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника держаьного' спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприOмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з поlliпшення санiтарного

л стану лiсiв за результатами огляду с_анiтарного стану лiсовоi дiлянки:

W* /z/Vе::э"ь /azSVraЗa,'' uzэ,ryУаz "
;

Слободеrrюк А,В.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковтунозич А.А.
(iнiцiали та прiзвище)

С.В. Всробей,

(iнiцiали та прiзвище)

"l/.рt *о/
(пiдпис)

flодаток 2 ll 
;{ 

l;

до Санiтарних пРаýил

Ознаки погiршення стану лiсових наса
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!одаток 2

до Санiтарних правил
пOвlдOмлЕння

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насалжень

а обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

зо)

Лiсництво lзюмське
квартал N9 272 видiл N9 1]_

майстер лiсу обх Nq 7

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

урOчище

Таксацiйна характеристика насадження

0,65 , тип лiсу щц, рельбф рiвниннЙИ Ёпспоjrцi, 
-__ -;БЙ 

il;й- 
,v уlр' , 

;й;;;

дiлянка No плOща б з гектарiв

Слободенюк А.В,
(iнiцiали т а прiзвище)

ItОвт}rнсвич д.д.
(iнiцiали т;а прiзвище)

Лiсопатологiчна характеристика насадження

вид пошкодження. насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледэнiння, вiдмирання та
всихання дерев, 3ахаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоt'/листя, наявнiсть гусенi, 

'масовий 
лii

метеликiв, опадання хвоI/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаt,и, не xapak1epHr длянOрмальнOг0 стану дерев ,arranro дaрa, поOдrпооu ru ,pynarr, поr*од*е**, о,эреневою'губкою

Ступiнь пошкодження, ураження : середнс (поодиноке, слабке, середr о, сильне)

BидpoзпoдiлynoшкoджeНИxдepeв:щ(пooдинoкиЙ'гpyпoвий'кypтинний)

_обсяг.ушкодженОi деревини на'1 гектарi (oKoMipHo) 2В куб. MeTpiB, у lому числi сухостiйноii
13 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

висновок iнженера вiддiлу (се_ктору) охорони i захисту лiсу державноrо лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприсмства або представника держаьного' спецiалiзоt]аного лiсозахисного
пlдприOмстВа щодО необхiдносТi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшенr, aari..рrоrБ
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоj дiлянки:

Рry *t о 8 оurЭ 
" Р &trel.t tbzb 8Б i1l,ю lo," Ф12.о' фzz,'

рр,,

_головнии лlсопотолог
дслп кхаркiвлiсозахист>

(посада)

С.В. В<lробей.

(iнiцiали та прiзвище)аl,N,*"/r
(пiдпис)

*i11

iIlil



Додаток 2 ,

до Санiтарних правлл
lrIi

] 
rri,

,,lll,
t:.Illi,

повlдOI\/лЕння
пр0 пOяву ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

i

l

jr

(Автономна Республiка Крим, область)

Лiсництво lзюмське
квартал N9 295 видiл Nч1_8

майстер лiсу обх .Nф 5

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

головний лiсопотолог
дслп кхаркiвлiсозахист>

(посада)

"К, Р{, ,l2//l
/

урOчище

l: ]l
]l

,,ijIl{1
]i,i
i,,'

,.,li

та
ллт

дiлянка NO _ площа {2 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

3"'J:lT:,i 1':З .::*зРl.Жl]:Р, об'Тдання шкiдlникамй хвоi/листя, наявнiс; гyibri,- iiu;b;;;,

PY*Дqi:inJO""Loni:l99Ч.l ?, 
СеРеднiй дlаметр 1В сантиметрiв, середня вис()та 22 MeTpiB, noufioru

li

Лiсопатологiчна хараперистика насадження
вид пошкодження насадження (лlсова пожежа, буревiй, снiголам, обледснiння, вiдмирання

пiдрlст

l

нOрмальног0 стану дерев всих та групами

Ознаки погiршення стану лiсових

ёР, об . 2О21 оопч

орлогr В.А.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковтуноrlич А.А.
(iнiцiали та прiзвище)

С.В. Во]lобей.

(iнiцiали та гlрiзвище)(пiдпис)

]l



пOвlдомлЕння
пр0 появу ознак погiршення санiтарнOго стану лiсових насаllжень

xapkiBcbka обласmь

ке лiсове еоспоd
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

!одаток 2 ' 1i

до Санiтарних прафrл,l ,
:р!

,1i
]Ёir:
']i,:

!il
.il',

Лiсництво lзюмське
квартал N9 298 видiлNg 9

урOчище
дiлянка No _ площа {З гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледэнiння, вiдмирання та
всихання дерев' 3ахаращенiсть' об'i'дання шкiдниками хвоl'/листя' наявнiсть гусенi, масовий лi,i
метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаt;и, не XapaкTepHi для
нOрмальнOг0 стану дерев всихання дерев поодиноке та грvпами, пошкодження кlrреневою губкою

Ступiнь пошкодження, ураження : середнс (поодиноке, слабке, середrlе, сильне)

ВИД РОЗПОДiЛу пошкоджених дерев: поодиноке rрVпове (поодинокий, груповий куртинний)

_обсяГ .ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 24 куб. MeTpiB, у 
,l,ому числi сухостiйноi'11 куб. MeTpiB

0знаки погiршення стану лiсових насаджень

майстер лiсу обх Ng б

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

головний лiсопотолог Дслп
кХаркiвлiсозахист>

(посада)

Р, Р0 . z02l року

ВИСнОвОк iнженера вiддiлу (cer<Topy) охорони i захисту лiсу державно-о лiсогосподарського
(лiсомисливськOго) пiдприемства або представника державного спецiалiзозаного лiсозахисного
ПiДПРИеМСТВа ЩОДО НеОбхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з псlлiпшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлtянки:

|йаJlJчOlа//' фr** /r5r/rrоЬ,'' е^еа/|2?*l,|,rэr'2fu

Орлов В.А.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковтунсlвич А.А.

(iнiцiали та прiзвище)

С.В. Воробей.

(iнiцiали та прiзвище)(пiдпис)

(Автономна Реслублiка Крим, область)

н.р{ plt
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,iiДодаток 2 i l
до Санiтарних праiJtd' {, i i, i llПОВlДОМЛЕННЯ ,ij,;' 

l1 jil
про появУ ознак погiршення санiтарноГо станУ лiсовиХ насадж()нЬ ;fiлfr{,,i'i ljil

t|' .tft;:; |, i,j ,il },"'l, i ,I\/-,--:л-- -- -Е

ПРО пОяву ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадж()нь ifr1,di, i,; i, 
jll

tl,.Щ:;|, |,i,i,,',',1'Ji, i,l
-----фli{;, ;.;i

,i:|,,т i::j, :,i,li,1 ii;
;' .' ,Лiсництво lзюмське урочище , ,, , , i:ii

квартаЛ N9 298 видiЛ Nч 3ý дiлянка Nq площа 12,Е_гектарiВ , ; :;li l iiii
таксацiйнахарактеристиканасадження i ii:]] l.tilt,l,,,l,,;i;

9ЩrД 10Сз, BiK 69 poKiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр 1 В сантиметрiв, середня висотi] 17 MeTpiB, пЬвно#а, I l i l

0,В , тип лiсу ,А2С, рельеф рiвнинний , експозицiя , грунт пi1-1аний ]lпiдрiот:Ё lii

Лiсопатологiчна характеристика насадження iiil:i,]
,,,|,1-1

ВИД ПОшкодЖення насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмиранr,'ib 
iвсихання дерев, захаращенiсть, об'Iдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiр r ;

метеликiв, опадання хвот/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapakтepHr для i

НOРМалЬНOг0 стану дерев всихання дерев поодиноке та грVпами, пошкодження кор(;невою губкою , , i ,

СТУПiНЬ ПОшкодження, ураження : середнс (поодиноке, слабке, середнс, сильне) 
; 

],

ВИд розподiлу пошкоджених дерев: поодиноке,групове (поодинокий, груповий, куртинний) , i l ,. i,i

_ ОбСяг УшкОдженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _19_ куб. MeTpiB, у Tol/y числi сухоЁтiйноТ , i]

_7_куб. MeTpiB 
::

Ознаки погiршення стану лiсових насадщ

,I

lI

li
ll
li

il
,il

lill
];it
i l;riilil
i]|
il

i{
ii
l|.
]i,
,l,

:ii,
,]il,]i

lli

майстерлiсу обхJ\qб (€= Орлов]].А. , ':] i:i
(посада) fпiдпис) // (iнiцiали та прiзвище) 

' ,, i i

lЛiсничий fl КовтуноврцДД ], ': i,

(лiсничий (помiчник лiсничого) (пiфс) (iнiцiали та пlliзвище) ,, , , ;i
']l

26 жовтня 2021 року ' i 
_i

ВиСнОвок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарськогоi,, i

(ЛiСОМИСЛивСькОго) пiдприсмства або представника державноrо' спецiалiзоваllого лiсозахисного ,iii

ПiДПРИеМСТВа ЩОдо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полitlшення санiтарного; ,1

головний лiсопотолог Дслп
кхаркiвлiсозахист>

(посада)

22.1l ,,оz-/ р.

€.В. Воробей.

(iнiцiали та пlliзвище)

ijl,il
;;;ii
, iL , i

t |:ij
;,ijll
|,'i,
'i;I

,ljil
;i]i];
:;,,i

l;

(Автономна Ре,эпублiка Крим, область)

(пiдпис)



[одаток 2

до Санiтарних правил

пOвlдOмлЕння
пр0 пOяву 0знак пOгlршення санiтарного стану лiсових насаджень

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, облед<lнiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'тдання шкiдниками хвот/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки,'не XapaKTepHi длh
нOрмальнOг0 стану дерев всихання дерев поодиноке та грvпами, пошкодження к(lреневою губкою

СТУПiНЬ ПОШКОдження, ураження : середнс (поодиноке, слабке, середнс, сильне)

ВИД РОЗПОДiлУ пошкоджених дерев: поодиноке,групове (поодинокий, груповий, куртинний)

_ , обсяг ушкодженOi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 'l5_ куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ
7 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану л iсових li асадц9!ьдия в_

Лiсництво lзюмське
квартал N9 299 видiл N9 26

майстер лiсу обх Ng 6

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

урOчище
дiлянка No

Таксацiйна характеристика насадження

площа f9 гектарiв

Орлов В,А.
(iнiцiали Tit прiзвище)

Ковтунович А.А.
(iнiцiали T;l прiзвище)

lO. оё . zozl року

висновок iнженера вiддiлу (се_ктору) Охор,9цц i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника держаьного' спецiалiзоt}аного лiсозахисноiо
пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоi дiлянки:

головний лiсопотолог ДСЛП
<Харкiвлiсозахист>

С.ts. Вtlробей.

(iнiцiали тс прiзвище)

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

l,i
XapKiBcbKa обласmь ,,i ,],,

(Автономна Республiка Крим, область) ,Т 
,,,filil

Il|[i ll

(посада)

d,J, N. d.ga 
tr

(пiдпис)

lllil]



l
l

i

пOвlдlомlлЕння
про пOяву ознак пOгlршення санiтарного стану лiсових наса]жень

xapkiBcbka обласmь
и

плOща 1,7 гекгарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад_]_QСзl3iК.5Zрокi:l9оII.1,1, середнiй дiаметр 16 сантиметрiв, середня висота 17 MeTpiB, nornorb,
пlдрlст l

пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження 
:

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'тдання шкiдниками хвоj'/листя наявнiсть гусенi, 

'масовий 
лiт

метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та lншi ознаl(и, не XapaцTepHi для
нOрмальнOг0 стану дерев всихання дерев поодиноке та грvпами, пошкодження кэреневор гчбкою

СТУПiНЬ ПОШКОДЖеННя, ураження : середн€ (поодиноке, слабке, середltс, сильне)

ВИД РОЗПОДiЛУ ПОшкоджених дерев: поодиноке,групове (поодинокий, [руповий куртинний)

_ _ обсяг ушкодженоТ деревини на'l гектарi (oKoMipHo) _19 куб. MeTpiB, у,-ому числi
5 куб. MeTpiB

0знаки погiршення стану лiсових

Лiсництво lзюмське
квартал N9 303 видiл Ne 2

майстер лiсу обх Nq 7

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

е лrcове
(найменування власника лiСiirlБйББ лБокфrстуф

урOчище
дi.пянка No

Слободсlнюк А.В.

(iнiцiали та прiзвище)

Ковтl,нсlви.t А.А.
(iнiцiали та прiзвище)

висновок iнженера вiдiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державно-о лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника держаьного'спецiалiзозаного лiсозахисного
пiдприемстВа щодО необхiдносТi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з псlлiпшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовот дiлянки:

головний лiсопотолог Дслп
<Харкiвлiсозахист>

(посада) (пiдпис)

С.В. Вrэробей,

(iнiцiали Til прiзвище)

/у{ 0f ./юдУ ,

flодаток 2

до Санiтарних праЁил
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Додаток 2

до Санiтарних правил
пOвlдOl\/лЕння

пр0 пOяву о3нак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень
;

XapKiBcbKa обласmь :

(АвтономнаРеслУблiкаКрим,область) 

----__-ll
ц,lзюмське лi

Лiсництво lзюмське урOчище
квартал Na з44 видiл Nэ]. дtлtянка No площа |8 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

9У.Д 10Сз,.вiК 6л9_рокiв' бонiтеТ 2, середнiЙ дiаметР 1В сантимеТрiв, середнЯ вис)тЭ 'l7 MeTpiB, поrпЬrt ] 
l

пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження 
]

Вид пошкоДженнЯ насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледtlнiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'Iдання шкiдниками хвот/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт ,

метеликiв, опаданнЯ хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не XapaцTepHi для ,

нормальнOг0 стану дерев всихання деOев поодиноке та групами, пошкодження к()реневою губкою, ]

СТУПiНЬ ПОШКОДЖеННЯ, УРаження : середне (поодиноке, слабке, середнэ, сильне)

ВИД РОЗПОДiЛУ ПОШкоджених дерев: поодиноке,групове (поодинокий, груповий, куртинний) 
i

обсяГ ушкодженОТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 30 куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноi
7куб.метрiв - t -,---" -l

Ознаки погiршення стану лiсових н

,|{i

',,,]li

майстер лiсу обх J\Ъ 5

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

Орло,з В.А.
(iнiцiали T;r прiзвище)

Ковтунович А.А,
(iнiцiали т; прiзвице)

С.В, Всlробей.

(iнiцiали та прiзвище)

головниl"л лiсопотоло г ДСЛП
<Харкiвлiсозахист>

(посада)

d.!, 0{. dрДJ.r

l,,,

(пiдпио)

, пlдрlст j



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насад}(ень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

Державне пidпрuсмсmво кl:]юмське лiсове еос ,2
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво lзюмське ур0.{ище
квартал r,,lа 348 видiл Ne 7 дiлянка No площа 1,4_гепарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 9Сз'lОс+Дз+Бп, BiK 76\61/76/61poKiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр 28\20 с;антиметрiв, середня
висота 23\18 MeTpiB, повнота 0,8, тип лiсу В2ДС, рельеф рiвнинний, експозицlя , rрунт
пlщании , пlдрlст , пiдлiсок

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

Вид пошкодження насаркення (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледеttiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хво'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepнi для
нOрмальнOго стану дерев всихання дерев поодиноке та групами, пошкодження ко[lеневою гчбкою

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

Вид розподiлу пощкоджених дерев: поодrшQке,групове (поодинокий, груповий, кl,ртинний)

0бсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (окrэмiрно) _13_ куб, MeTpiB, у т()му числi сухостiйноi
10куб. MeTpiB

0знаки погiршення стану лiсових

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державногс лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзовitного лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоI дiлянки:

2 zа rr,zr7z/п-Э 
^ 
/э / е4а,rо..2-_ fu5,,4za.4o r' aг/a;'';;Ъ7;;,-- / u ,/

майстер лiсу обх JtlЪ 6

(посада)

Лiсничий

головний лiсопотолог Дслп
кХаркiвлiсозахист>

(посада)

Орлов В.А,
(iнiцiали та lрiзвище)

Ковтунович А.А.
(iнiцiали та llрiзвище)

С.В. Воlэобей.

(iнiцiали та tlрiзвище)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

(пiдпис)



повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насад,кень

_XapKiBcbKa обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

(посада)

Лiсничий

кlзюмське лi

Лiсництво lзюмське урOчище
квартал N9 З48 видiлNч Е дiлянка Ns площа |[ гепарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK

0,В , тип лiсу
91_poKiB, бонiтет 3, середнiй дiаметр 24 сантиметрiв, середня вис()та 20 MeTpiB, повн
A1C, рельеф рiвнинний , експозицiя . гOVнт пlшаt{ии
, пiдлiсок

Вид Розподiлу пошкоджених дерев: поодиноке,групове (поодинокий, груповий, <уртинний) 
.

_ ОбСяг УшкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _29 куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноi ,

куб. MeTpiB

0знаки погiршення стану лiсових н

майстер лiсч обх Ng 6 орлов В.А
(iнiцiали т; прiзвище)

Ковтунович А.А.
(iнiцiали т; прiзвище)(лiсничий (помiчник лiсничого)

,l
li,,l
,,r]';i'],,i.: ,

|"li'];',
,] j ]]: ii
,i:],]]l
tl" t

головний лiсопотолог Дслп
кХаркiвлiсозахист>

(посада)

С.В. Всlробей.

(iнiцiали та прiзвище)

Ао, Об , z02l ооку

,|l, 0{ . ао//А,
/

(пiдпи,э)

ji ii|ijti;iliiii



xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

Склад 10Сз, BiK 63 poKiB, бонiтет 3, середнiй дiаметр 1В сантиметрiв, середня висOта 14 MeTpiB, поqноrаi :, ii

0,9 , тип лiсу АlС, рельеф рiвнинний , експозицiя , грунт щщаlий ,,пiдiэiс1 ii
, пiдлiсок ,l , i

Лiсопатологiчна характеристика насадження ' 
li, 

;ii'''i,
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледtlнiння, вiдмиранйяl,та ii

всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт il

метеликiв, опадання хвоТiлистя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi длр l;i ,

нормального стану дерев всихання дерев поодиноке та грчпами, пошкодження к(lреневою губкою ' l i l

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

il i l

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодиноке,групове (поодинокий, rруповий, куртинний) ' I .'l;l i i iВид рO3пOдlлу пOшкOджених дерев: пOодиноке,групOве (пOOдинOкии, rрупOвии, куртиннииJ l. ,: 
1t 

j

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (olloMipHo)_14 куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноi _ Гj ijiUUUя| ушкUлженOl лереtsини на l leKlapl t0|l0Ml[]Ho/ _l4 куо. MeTplB, у тому числl сухостlиноt ^ q 
iiкуб.метрiв ii il

майстер лiсу обх Jф 6

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помlчник лiсничого)

i|., Il

i',,
захисту лiсу державно-о пiсогосподарського i

(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного 
1

пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарногq 
.,стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки: ' ,

лl, lлпNо ll: llJluЧсl Э,О ltrl\ldРltr 
, d, i'lr,l.1,i1,1] ,i

Таксацiйна характеристика насадження i +':. , i.ilii 
': :,r llii'

Орлов В.А, , i: llt
(rнrцiали та прiзвище) Ii i

КовтLнсlви,t А.А. i,i
Iil

(iнiцiали та прiзвище) i ,,

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони

'ldruJ.|al- 
rh"б,fzо/оr' е{rо,),аfu., "

,fu/

головний лiсопотолог ДСЛП
<Харкiвлiсозахист>

С.В. Воробей.

(iнiцiали lа прiзвище)

il
l

l
i,ill
lrl

l'l'
1i'i,
l':'
Il

(посада)

il,0{. м/
(пiдпис)
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Додаток 2 , ,

до Санiтарних правил ; ,]

пOвlдомлЕння , " i:,; } ,

(найменування власника лiсiв, постiйноголiсокористувача) ,; .! .i}:+i ;1,,i'i
":,i,l:Лiсництво lзюмське урочище ' 
'' i, llilквартал N9 348 видiл Ns 11 дiлянка Ns площа 2,5 г-.парiв 
,, ,, ,,,,

таксацiйна характеристика насадження li, 
l t lli,iti

9ч.д 10Сз, BiK 67 poKiB, бqцlет 2, середнiй дiаметр 16 сантиметрiв, середня висотсl 16 MeTpiB, повнота, il;i
0,7 , тип лiсу А2С, рельоф рiвнинний , експозицiя , грунт ц!щаний , пiдрiст l

пiдлiсок

Лiсопатологiчна хараперистика насадження
l1,I

;I
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання fd

всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi, масовий гiii
метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки,'не xapaкTepHl дляi
нOрмальнOг0 стану дерев всихання дерев поодиноке та групами, пошкодження кор(:невою гчбкою

Ступiнь пошкOдження, ураження : середнс

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодиноке,грVпове (поодинокий, груповий, куртинний)

_ Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 22_куб, MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ
куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

майстер лiсу обх Лg 6

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

}3. о 202l рокч

ВиСнОвОк iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лlсогосподарського
(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:

Орлов В.А.
(iнiцiали та п эiзвище)

Ковтуновlлч д.д.
(iнiцiали та прiзвище)

С.В. Воl>обей.

(iнiцiали та rrрiзвище)

головний лiсопотолог Дслп
кХаркiвлiсозахист>

(посада)

ol-t,pt,Ur/
(пiдпис)

i]ill]'l
,,ji



ii

Додаток 2 ,,

до Санiтарних прфил
пOвlдомлЕння

про пOяву ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область) ,,' ] .l,lI

lкlзюмське лiсове

Лiсництво lзюмське
квартал N9 348 видiл N9 1В

ур()чище

Склад 10Сз,
повнота 0,В

BiK 76 poKiB,

, тип лiсу АlС,

Таксацiйна характеристика насадження

бонiтет 3, середнiй дiаметр 20 сантиметрiв, середня висота 17
рельеф рiвнинний , експозицiя , rрунт пiщаний

дiлянка No площа !.Z гектарiв

орлов В.А
(iнiцiали T:r прiзвище)

Ковтчнович А.А.
(iнiцiали т; прiзвище)

пiдлiсок

'Лiсопатологiчна характеристика насадження i ;

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледсlнiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiI
метеликiв, опаданнЯ хвоt7листя, вiдлущеннЯ кори на стовбураХ та iншi ознак4, не XapaкTepHi для,
нормальнOг0 станУ дерев всихання дерев поOдиноке та грVпамиJ-Iошкодження ксреневою губкою

Ступiнь пошкодження, ураження : сеl]еднс (поодиноке, слабке, середнr:, сильне)

ВИД РОЗподiлу пошjкоджених дерев: поодиноке,групове (поодинокий, rруповий, куртинний)

Обсяг ушкодженOТ деревини на
10 куб. MeTpiB

0знаки погiршення стану лiсових

1 гектарi (oKoMipHo) 16 куб. MeTpiB, у т()му числi сухостiйноi

майстер лiсу обх NЪ 6

(посада)

Лiсничий

висновок iнженера вiддiлу (се_ктору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника держаьного' спецiалiзоЕlаного лiсозаiисного
пiдприемства щодо неOбхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з попiпшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:

I

l

i,l,
r'|
i'i

i

,!
,l
:i
i

I.i

i

l

,l]
l] ]

]!.ii
:l

Pur- чrrrrцо а а/.,' ф tePr,t * ýra,/.ta /а" шhф *,
Р.7.f,аu 

О

головний лiсопотолог.дслп
<Харкiвлiсозахист>

(посада)

С.В. Всlробей.

(iнiцiали та прiзвище)

"i

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

'! ОВ . 2021 рок

]

(пiдпи,э)



Додаток 2

до Санiтарних правил
повlдомлЕння

пр0 пOяву 0знак пOгlршення санiтарного стану лiсових насад},ень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

(найменування власника лiсiв, постiйного лiСокористувачФ

Лiсництво lзюмське
квартал N9 348 видiл N9 19

майстер лiс}, обх NЬ 6

(посада)

лiсничийr

(лiсничий (помiчник лiсничого)

урOчище

Склад 10Сз, BiK 91
0,7 ,

,

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледегrння, вiдмирання тр
всихання дерев, 3ахаращенiсть, об'iдання шкiдникамИ хвоi/листя, наявнiстЬ -yceHi, масовиЙ лiт
МеТеЛИКiВ, ОПаДаННЯ ХВОi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки,'r. *upu*ibbri ono
нOрмальнOго стану дерев всихання деOев поодиноке та групами, пошкодження кореневою губкою 

,]

СТУПiНЬ ПОШКОДЖенНя, ураження : середн€ (поодиноке, слабке, середне, :ильне) 
i

ВИД РОЗПОДiЛУ ПОШКОджених дерев: поодиноке,грVпове (поодинокий, груповий, куэтинний) 
;

_ 0бсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 21 куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноi 5
куб.метрiв 

l l- l J -'-'l

Ознаки погiршення стану лiсових

дiлянка Ns площа 4,0 гектарiв

Орлов В.А.
(iнiцiали та прiзвище)

КОвт}rнов;ач д.д.
(iнiцiали та прiзвище)

]
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rvaal,r* !'n/";a/a,
р/r.о

головний лiсопотолог Дслп
<Харкiвлiсозахист>

(посада)

olf, 2{, а,аа4

?о. О6. zozl рокч

висновок iнженера вiддiлу (се_ктору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомствь або представника державного' спецiалiзованого лiсозахионого
пtдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарног0
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовот дiлянки: -r '"''

'trl'
/.a"azra-1),2z2l,

С.В. Воробей.

(iнiцiали та пlliзвище)

l|]il

lllii
]iI
i!
i:

iii
l

i;il

,@)
(пiдпис)

Таксацiйна характеристика насадження



Додаток 2 '

до Санiтарних правйл

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

е лiсове еоспоd

урOчище
дiлянка No площа 2,4_гектарiв

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледеtlrння, вiдмирання та i

всихання дерев' захар,ащенiсть' об'iдання шкiдникамй хвоi/листя' наявнiсть гусенi, масовий лiт 
]

метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки не XapaкTepHi для
НOРМалЬНOГ0 стану дерев всихання дерев поодинс)ке та групами, пошкодження коtlеневою гчбкою

0знаки погiршення стану лtсових насаджень

майстер лiсу обх Ng 6

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

головний лiсопотолог Дслп
кХаркiвлiсозахист>

(посада)

орлов, В.А
(iнiцiали та lрiзвище)

КОвт)чноr,ич д.д.
(iнiцiали та lрiзвище)

С.В, Воэобей.

il
!t

}

i

il
ll

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорс}ни i захисту лiсу державногс лiсогосподарськогq
(ЛiСОмисливського) пiдприемства або представника державного- спецiалiзовi]ного лiсозахисноф
ПiДПРИеМСТВа ЩОдо Необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоi дiлянки:

?/, /Ца",u- /z57i2/а"''
Мrrr,r*Р;' чфr-о{ 

/

,ii

1i

l]
l;

li

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

il.pl.*ur
(пiдпис,t (iнiцiали та rlрiзвище)

Лiсництво lзюмське
квартал N9 348 видiл N9 24

Таксацiйна характеристика насадження



ЛOДаТOК l | ,i

до Санiтарних правил l

повlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадж(}нь

xapkiBcbka обласmь

ВИД ПОШкОдЖення насадження (лiсова поже)ка, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоl'/листя, наявнiсть гусенi, масовий лtт
метеликiв, опадання хвоl7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки,'не характерн1 для
нOрмальнOг0 стану дерев всихання дерев поодиноке та групами, пошкодження кор(эневою губкою

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

Ознаки погiршення стану лiсових

i+

,i,ji
l,|
Ii{i

майстер лiсу обх J& 6

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

головний лiсопотолог Дслп
кХаркilзлiсозахист>

(посада)

орлов I},A..

(iнiцiали та пlliзвище)

Ковт\,новl.rч А.А.
(iнiцiали та пlliзвице)

€.В. Воробей.

(iнiцiали та пttrзвище)

il
l
,l

:i

]i,

f;,!l

2zм.М/р.

]i' 'iL]:.

fi

]il

]iii
li,,
,l
l1ll

ljlll
ll

ii

ii



Додаток 2

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадженt)

xapkiBcbka обласmь

Лiсництво lзюмське
квартал Na 349 видiл Ns 2З

головний лiсопотолог Дслп
<Харкiвлiсозахист)

(посада)

22.-/l, 2о2/F

С,В. Воробей.

(iнiцiали та прiзвище)

(Автономна Республiка Крим, область)

Державне пidпрuемсmво кlз.fомське лiсоsе ао 2
(найменування власника лiсiв, постiйноrо лiсокористувача)

урOчище
дiлянка No площа 4,4 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK В1 poKiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр 24 сантиметрiв, середня висота 23 MeTpiB,

0,7 , тип лiсу В2ДС, рельOф рiвнинний , експозицiя , грунт цltцаний

Лiсопатологiчна характеристика насадження 
l

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледеriння, вiдмирання тЬ

всихання дерев, захаращенiсть, об''цання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гусенi, масовиiй лiт
метеликiв, опадання хвOi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки не характернi'для
нормального стану дерев всихання дерев поодиноке та гр)/пами, пошкодження коЕеневою губкою,

Ступiнь пошкоджеЁня, ураження : середнс (поодиноке, слабке, середне, сильне) 
.

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодиноке,групове (поодинокий, груповий, куртинний) 
":

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _23_
_13_куб. MeTpiB

0знаки погiршення стану лiсових нас

майстер лiсу обх Nq 6

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

22 жовтня 2021 року

,|,"l

irl
ll

(пlдпис)

|'
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il
il

:l



Додаток 2

до Санtтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

Держ авн е пi0 п р u ом сmво к l з ю м ськ е л i сов е еосп ф а рсmв с 2__
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

урочище
дiляlка Np п1,1оща ].,5 гектарiв

Таксацiйна харакгеристика насадження

Склад 10Сз+Бп+Oс, BiK В1/61/61 poKiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр 28 сантиметрiЕ, середня висота 23
MeTpiB, пOвнота 0,7 ,

Лiсництво lзюмське
квартал N9 351 видiл N9 28

, пiдрiст

майстер лiсу обх Ng 7

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

Л iсопатологiчна харакгеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледеьiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гусенi, масовий лlт
метеликiв, опадання хво'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нOрмального стану дерев всихання дерев поодиноке та грчпами ,пошкодження кореневою гчбкою

Ступiнь пощкодження, ураження : середн€ (поодиноке, слабке, середне, эильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодиноке,групове (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 29 куб. MeTpiB, у тому ,tислi сухостiйноj 7
куб. MeTpiB

0знаки погiршення стану лiсових

Слободенюк А.В.
(iнiцiали та г рiзвище)

Ковтуновttч А.А.
(iнiцiали та г рiзвище)

3С,Об . zozl рокч

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з пол пшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоi дiлянки: l

2-"u":, 2v r.!z r- */*/?;*U Zz//r" Z 2,'

с-о,сz,/фtюi tr/{-^lJ

головний лiсопотолог Дслп
кХаркiвлiсозахист>

(посада)

е.В. Воrlобей.

(iнiцiали та прiзвище)(пiдпис)



1, l:,i

повlдомлЕння
про пOяву ознак пOгiршення санiтарного стану лiсових насад}:ень

Лiсництво lзюмське
квартал N9 352 видiл N9 22

майстер лiсу обх Nq 7

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

урOчище
площа 1,2 гектарiв

Склад 4Сз4Сз2Бп, BiK 101\В1\61
24\21\1В MeTpiB, повнота 0,7 ,

пlщании . пlдOlст

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Ступiнь пошкодження, ураження : середнс (поодиноке, слабке, ередне, :ильне)

ВИД РОЗПОДiЛУ ПОШКОджених дерев: поодиноке,групове (поодинокий, груповий, куrтинний)

_ обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 45 куб, MeTpiB, у тому ({ислi сухостiйноi'
куб, MeTpiB

0знаки погiршення стану лiсових

дiлянка Ns

Вид пошкодження насадження,(лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирur*о ,"
всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiстЬ -yceHi, 'масЬвий 

лiт
метеликiв' опадання хвоi7листя' вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки''r. ,uproib-pri on'oнOрмальнOг0 стану дерев всихання дереr поодиноке rа ,рvпаrr. пошкодження *ореневою'губкою

АО,06 . zozl рокч

висновок iнженера вiддiлу (сектору) 0хорOни i захисту лiсу державного лiсогоспOдарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника держаьного' спецiалiзованог0 лiсозахисного
пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшенпо auriruproro
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоi'дiлянки:

Perou.-xe8o/r2 пfuацеzi -Bb;/blo," 
ezt z|#z.b, "

ф*,,d- 
l 0 - |,-

головний лiсопотолог ДСЛП
<Харкiвлiсозахист>

(посада)

Слободен,ок А.В.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковтуновtлч А.А,
(iнiцiали та прiзвище)

С.В. Воробей.

(iнiцiали та пllrзвице)

фt ,о8. ,о t

lili
ii
1i
,,1
i,
,li

l

l, !

jj

i,Таксацiйна характеристика насадження 
li i



до Санiтарних пра'ви

пOвlдомлЕння
пр0 появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

(Автономна Республiка Крим, область)

,r]
ll.

ВИД РОЗПОДiЛУ пошкоджених дерев: поодиноке,групове (поодинокий, груповий, куэтинний)

0знаки погiршення стану лiсових насаджен!

майстер лiсу обх NЬ 5

(посада)

Лiсничий

орлов В.А,
(iнiцiали та грiзвище)

Ковтчновач А.А.
(iнiцiали та грiзвище)

l

'i

': ,]

Висновок iнженера вiддiлу (се_ктору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарсЬког0
(лiсомисливського) пiдприемства або представника держаьного' спсiцiалiзованого лiсоiьiисноrd
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоi'дiлянки:

головний лiсопотолог ДСЛП
<Харкiвлiсозахист>

(посада)

|.

,i,i'
,li]
'i j,",
,,li,l|,i,,iii
1,1

il
l,,l

lit

€.В. Воr,обей.

(iнiцiали та п эiзвище)

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

il{,а/ /2ф
(пiдпис)

!1

,li

н



j

!одаток 2 ; l
до Санiтарних прав'ил

i,i

пOвlдомлЕння
про пOяву ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджэнь

XapKiBcbKa
(Автономна Республiка Крлrц областij

кlзюмське псове
(наименування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво lзюмське
квартал Na 388 видiл Nэ2

майстер лiсу обх Ng 6

(посада)

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

d/, 2 2О21 року

урOчище

Лiсопатологiчна характеристика насадження

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
всихання дерев, 3ахаращенiсть, об'Iдання шкiдниками хвоl'/листя, наявнiсть гусенi, масовий

площа 5.2 -eKTapiB

нOрмальнOго стану дерев

_ обсяг ушкодженоj'деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)16 куб, MeTpiB, у тому
куб. MeTpiB

\]ислi сухостiЙноi

Ознаки погiршення стану лiсових

дiлянка No

€.В. Ворrlбей,

(iнiцiали та пр звище)

t]

i
i

ll

i
l.

iii

irii.l]i
lll

'i]|

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарськогсl
(лiсомисливського) пiдприомства або представн14ка державного' спецiалrзова1,1ого лtсозахисного
пlдприемства щодо 

1_е_о_бхiлl9стi 
здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полillшення санiтарногЬ

@4
l,]l

l:l
l,|

{,,i

головний лiсопотолог Дслп
<Харкiвлiсозахист>

(посада)

22- /l zt
"'р-

(пiдпис)

Таксацiйна характеристика насадження



до Санiтарних

повlдOмлЕння

,' ilrt:lrý :ý{,|i,I i] l

!i l:ii:j'!,i 1 'l
XapKiBcbKa обласmь ,,,,il:.::i.i t,;il i.llil

-T 
ii ii,|;

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенi-lня, вiдмир.***,rju ll ;i 
ii,,

всихання дерев, захаращенiсть, об''[дання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть г,lсенi, масовИйii Пiт 1|i Ij ,|i

метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaKTepHi 'дДя ii ii ii

про пояЕу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень ifiiji}ýiil]l.:t; 
:i! 

,

':!,iiill}i;:ti i,,ii '

lvlglВJlr|Пlб, UllсlЛdППХ ЛбUli JlИlUl}l, бlЛJlУЧЕППХ KUPyl Пd UlUtrUyPdA ld lПLlJl UJПcll\yl, ПE,. ЛсlРdl\lСFrПl ЛJл|lt ii ]l;l ri

нормального стану дерев всихання дерев поодиноке та грчпами, пошкодження кор(lневою гVбкоtо .i, i; , il i

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодиноке,групове (поодинокий, груповий, кургинний)

I iIl iIl|1,lii
.jll:lil,;|i

lJylл yv\rllvнl, ly |lчLчпчл/пgпуlл лЕучD. llчvлуlпчпgtlруllчDg 
., 

]

Обсяг ушкодженоI деревини на 1 гектарi (окlэмiрно) _14 куб. MeTpiB, у Tol\1y числi сухостiйноi'
9 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

(посада) Йл",$Jr. (iнiцiалитапlliзвице) 
l:!,ii

iiii:lii]]i]l

майстер лiсу обх ЛЪ 7 Д€/{<лlо Орлов l].A. l, i

Лiсничий {/// KoBT),HoBrt,t A.z\. l

t.il.,^", /iuirrilnrl ,,;r""""^ ,l(лiсничий (помiчник лiсничого) (фпис) (iнiцiали та пlliзвище)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського l,]

(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзоваlлого лiсозахисного '

пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полi]шення санiтарного 
1

liiilii'li,I

lli,illil

iiiiilr:i]

1

головний лiсопотолог Дслп С.В. Воробей.

(iнiцiали та пэiзвище)

кХар]кiвлiсозахист>
(посада)

22 , // 7оZ{гz.,!

(пiдпис)


