
Додаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

. пiдtлiсок

(llоодиноке, слабке. середн€, сильне)

( поодиноки й. груповий. куртинний)

куб. MeTpiB, у тому чис,lli сухостiйноТ

MixceB о.С.

1 iHirriarи та rrрiзвише)

Бурлачка 1.1.
( iH iuiа,rп та п1,1iзвtлtче)

ý

( IlOca,Ila )

_ !|, oB._2g2lpoKy

_J!сltц!цц__
(.rliсничtлл-t (помiчнлtк лiснлtчого)

/?. оь. 2о21 року

Висновок iнженера вiллiлУ (сектору) охороttи i захисту..ltiсу.гtержавного лiсогосп.о.llарського (лiсомисливського)- 
пйпр"ar.ruu Ьбо представ}lика державtlого спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмствr| щодо необхiдностi

злiйiненrrя лiсозахисних чи iнших-заходiв з полiпшення сirнiтарного стану лiсiв за результаl,ами огляду

санiтарного стану лiсовоТ дiляНКИ: /eш rrzuc2ala,uo rg4z €greala'
V7ГИ uаz2еуна,

/сzz?t эаьr'

Гоmiцui ,ltЬпаrолrъ
?аГ'

(поса,ца)

/з..зз-,

xaokiBcbka обласпlь
-

вилi"пЛЪ3 дiлянкаЛЪ

Таксацiйна характеристI,Iка насадження

Склал _6!з2ЯзlклгlКлп_, BiK l3l/l0l/l0l/7l poKiB, бонiтет 3,

сантимЪтрiв, середня висота 2зl22l20l|8 м., повнота 0,б тип лiсу
експозицlя _, rрунт суutuнuсmuй пiдрiст

IJил пош-tкод)кення насадження (лiсова llохtежа, буревiй, снiго.llам. обледенiння. вiдмирання та

всихання дерев, захаращенiсть, оd'iдання шкiдникziми хвоi/лис,гя, наявнiсть гусенi, масовий лi,г

метеликilз, оiruда,r"" хвоi7лис,гя, вiдлущення кори Htt стовбурах ,га iншi ознаки. не xapaKTepHi для

нормаJIьFIогО с1адУ лерев) _вiлмиРання та_ВсиханнЯ дерев, внаслiдоК :/раженнЯ лубовим
трутови ком, ко$ 6'r,l lл,оЬочО ю

_тtiсових насаджен У вия ви в:

й,

V{пiлпuсl

Jliсниrrгво Сmуdаrc цьке
KBapTa",r Л'q l49

Лiсопатологiчна характеристика насадже}{ня

CTyrriHb поu]кодження, ураження: 9ýрýдц.g_
Вид розподiлу пошкоджених дерев: zоуповuй _

обсяг уlIIкодженоТ деревиt-lи на l гектарi (oKoMipHo) 7__
куб. м.

Ознаки погiршення стану

Майспrcр лiс! обхоdу ЛЬб

серелнiй z,iaMeT,p_42l36l26l22
ДlКJIД , рельсф рiвнuttнuй.

( найменування власника лiсiв. постiiiного лiсокористувача)

( lri;tпllc)

( iнiчiturи,rа прiзвлtutе)

202 1 року

(пijttlис)

е,в.



Додаток 2
ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

(Автономна Республi ка Крим, область)

Таксацiйна характеристика насадження

СклаД _6{з2Тб., 1КлгlЯз_, BiK 1з119619|l9l poKiB, бонiтет J, серелнiй дiаметр*44l52l,.,-6128 сантиметрiв,
середня висота 2зl27l2ll23 м., повнота 0.5 тип .:ricy дзпД , релiф piBHtlHHuй. експозицiя

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

JIiсниll,гво Сmуdенецьке
Квартал Лfu 150 ви:tiлЛ}l лiлllllкаЛi

. l'руII-г суz"luнIlсlпuй пIлрlст " пlдлlсок

Лiсопатологi чна характеристика насадження

Вил пошкодхtення насадженIrя (лiсова пожежа. б5,ревiй" снiголам, обледенiнIля, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть. об'iдання шtкiдниками хвоt7лис1я, наявнiсть гусенi, масьвий лi,г
метеликiв, опадання хвоi/лисr,я, вiд.ltушення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaKTepHi для
нормальногО станУ лерев) 

-_вiдМираннЯ 
та_всиханнЯ лерев, внаслiдоК ураженнЯ лубовим

труl,овиком.

Ознаки погiршення стану лiсових насаджен ияI]ив:

М а й с п t е р "l цузt Эхо Эу М n MixeeB о.С.
(iнiuiали та прiзвиLчс)

Бурлачка 0.I.
( irr irtiir_rr.r тa llрiзвtлшtе)

( llосада )

/|Р. ОВ. 202lроку

року

д!еццчцц
(лiсничиri (помiчrlик лiсничого)

/F о6. 202l

7

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу лержавного лiсогосподарського (.ltiсомисливського)
пiдприсмства або представника державного спецiалiзовЬноiо лiсозахисного пiлприсмства Llодо необхiдностi
ЗДiЙСНеННЯ ЛiСОЗахИСних чи iнших заходiв з полiпrпення санiтарного стану лiсiв за результатами ог.
сан iтарного стану л icoBoT дiля нки :

77,[rc-r **,7*РЙ'"*" У iй*)i )tУV'"а";

i,llt l t.rc)

(посада)

Ц.!В- 202l року

ае;4?ад.ае,r1

(IliiUlllc) ( iHirlizulп та прiзвtлtttе)



Додаток 2
ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

Х с t_tцl. iдсрцL!бд!Lе]1 l ь
(Автономна Республiка Крим. облас"гь)

- дп *tзюмськал лiсzо
(найменування власника лiсiв, постiDiного лiсокорисryвача)

JlicHl.tltTBo Сmуdенецьке
Квартал NЬ 150 видiлЛЬ2 дiлянкаЛЪ

'Таксацiйна характеристл{ка насадження

[Iлtlltца 9,1/l,a

Склад _5Дз2Яз2I[пдlКлг_. BiK 86/86/86/86 poKiB. бонi,ге,г J. серелнiй дiамеr,р_28126l')-420 сантиметрiв,
середня t}исота 21l22l20ll9 м., повнота 0,7 тип .lticy ДlКЛД , рельсф рiвнuннuй, експозицiя

Лiсопатологiчна характеристика н асадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам. обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев. захаращенiсть, об'iдання rцкiдниками хвоi7лис,гя, наявнiсl,ь г.iсенi, масовий rliT
метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaKTepHi для
нормального стану лерев) _ вiдмирання та_всихання дерев, внаслiдок )/раження лубовим
трутовиком.

Ступiнь пошкодження, ураження : середн€ (поолиноке, слабке, середнс. сильне)

(поодинокий, гр},повий, курти нний)вид розпо.лiлу пошкоджених дерев: zруповuй _

року

Висновок iнл<енера вiддiлу (сектору) охорони i

п iдприсмства або представника державного
здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

frzo&lui fuЪпеlvлt,эz

(посада)

l8. О8. 202lpoKy

€'9 ry ?'

Обсяг ушкодженоiдеревини на 1 гектарi (oKoMipHo) /? 
"уб. 

MeTpiB, у тому числ,i сухостiйноi /r_
куб. м.

Ознаки погiршення cTal{y лiсових насадже вия ви t]:

Щй ецер_,зiру!!Lурt! д-6_

(посада)

/?. ов. 202 1 року

дlсllцчцц
(лiсничий { llомiчнttк.lliсничого)

/7. О€. 2021

санiтарного стану лiСОвОТ ДiЛЯНКИ: Pe-carc-az+f-oa,aJ12 л7tо Qrааz, -4r{Уд/е:
V7Л:еz ёаQ2 1'.t-z-<Vzz.;

Mkc,eB о.С.

1 rHirria;lи,la tllliзвtttле)

Бурлачка 0.I.
( irrirrra,пи r,a ttрiзвиutе)

захисту. л icy лержавного л iсогосп.одарс ького ( л icoM исл и вського )

спецiалiзованого лiсозахисного ltiдприсмства щодо необхiдностi
полiпшення санiтарного стану лiсiв за резуль,I,атами огляду

(lli,1l]иc) ( iH ittiа.пи,га прiзвtrtuе)



JIiсництво Сmуdенецьке
Квартал М 150 видiлЛЪ7 дiлянкаЛЬ

Таксацiйна характеристика насадження

II;Iollta 1,9'га

СклаД _7Щз2Яз|Клг_, BiK 13l/l0l/10l poKiB, бонiтет _l. серелнiй лiаметр_44l28l28 салтиме,трil\JrЦЛ l/A,lL'LJ ll\Jll_, DrA l-Jll l\rl/ rt-rr PUttIб, UUtl!lgl J. UЕIJЕЛНlИ ЛlаМе'l'Р_++/.!.6/ Zб Са-IТИМе'ТРlВ_
висота 2зl22l2l м., повнота 0.J тип лiсу дlклд_, рельеф рiвнiннай. експс)зицiя
IpvllT с.чlлuttuсmuй пi:tрiст . пiдлiсок

трутовиком.

Ступiнь пошкодження, ураження: . qýрgдЕq (поолиноке, слабке. середнс, сильне)

(наГлменування вJlасника лiсiв. пост,it:tttого лiсtlкорис гувача)

,Щолаток 2
ло Санiтарних правиJl

llовIдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

серелня

Лiсопа,голtогiчна характеристика насад}кення

вид поrшкодження н&са;:tження (лiсова пожежа, буревiй. снiголам, обледенiнlrя, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть" об'iдання шlкiltниками хвоi7листя. наявнiсть г}сенi. масъвий лiт
ме,tеJIикlв. опаданнЯ хвоi7лис,гя, вi;1.1lущеНня корИ на с,товбурах та iншi ознаки, не xapaKTepHi лllя
нормальногО станУ лерев) __вiдМираннЯ та_всиханнЯ дерев, внаслiдоК ураженнЯ Дубовим

ВИД РОзподiлу пошкоджених дерев: zруповuй _ 
(поодl{нокий. Iруllовий. курr,инний)

обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) /L "ya.MeTpiB. у т()м), числl сухостiйнот
куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових насадже FtиrI I] и в:

Цgцс!цprriцзцбхо ф ЛЬ 6

€

(посада)

_ /r. o€-.202lpoKy

Mixee,B о.С.
(ilriшiir_ли та прiзвиurе)

Бурлачка 0.I.
(iнiLtiали,га прiзвлtше)

_,ziснttчttй
(:liснttчиt:i (ltомiчtttлк лiсllичого)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту. лiсу лержавного лiсогосподарськоГО ("lliсомисливського)
ltiДПРИСМС'ГВа абО ПРеДСТаВника державного спецiаjiзовiноiо лiсозахисного пiдприсмства tцодо необхiдностi
здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результа.гами огJlяду
СаНiТаРНОГО СТаНУ ЛiСОВОТДiЛЯНКИ: Руrr.r"2rо&? 2о ./- ф;; 

-аЬуr.r;"r-

нГ* 4д/44'п€/на;

/ !. D€. zozl року

Гоп{аuu' ,t, Zcaarpla
9!уl,Фцfuе+а,r*г'-J

( tlосала)

/8.Dg.
(irtirlirurl.r та lIрiзвtлще)

202 l року

( rllдп ис )

ач



Додаток 2
до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

Ступiнь пошкодження, ураження: 9ýрýдцq

Вид розподiлу пош_tкоджених дерев: zруповuй

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) J l

грчнт cyzлttHtt<:пtttit пiлрiст , пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй. снiголам, обледенirtня, вiдмирання та

всихання дерев. захаращенiсть, оь'iдання rшкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
ме.геликiв. оirадвп", iвоihrистя. вiдлущення кори rra стовбурах та iншi ознаки, Не xaPaKTePHi ДЛЯ

нормаJIыtогО c,IaHY лерев) __вiдМираннЯ та_всиханнЯ дерев, внаслiдоК ,/раженнЯ лУбовим
1,рутовиком.

(поолиноке. слабке. середнс, сильне)

(поолинокий. гр\,повий. куртинний l

куб. MeTpiB. у тому чис.ri сухостiйноТ
куб. м.

Ознаки гlогiршення стану лiсових

0,!цпццерlщ:зфхsФ м! MixceB о.С.
(iнiцiми та прiзвиtце)

Бчрлачка 0.I.
(iHirriiuи та прiзвишс)

( t tосада)

року

/-

Ц Зý__ 202lpoKy

JJццд!цй_
(..tiсничий (llомiчнlлк лiсничого)

/ ?, о6. 2o2l

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i

rt iдприсмства або Ilредставни ка дерх(авного
здiйснення лiсозахисних чи iнutих захолiв з

захисту. л icy ;tерх<а.вного л iсогос п.одарського (л icoM исл и вс ького)
спецlаl lзованого л lсозахисного п iдприсмствtl щодо необхiдностi
полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду

к l ] lo,tt с, ь к tl ll,, l l L, i о с 11 ),

(найменування BJlacHиKa lliciB. посr,iйноIrl лiсtlк1,1рисryвача)

J'Iiсництво Сmуdенецьке
Квар,га"rr J\Ъ 163 видiлЛЬ3 дi.rtянкаJ\Ь

Таксацiйна характеристика насадження

виявив:

санiтapнoгoстанyлiсoвoТДiлянки:/acoЧZ,z,ttаr9ц?/&zЯ2z.c€os'

Иrt-у Щlzl't/<y'ao)

frrrdlaco' м'rzпарrtzz -лрсlС@*'grrчаI,/r2:-Щ
(посада )

х8, о8
( ilr iцitrtr,r тa ltрiзвиrrrе)

202 l року,

(lti,,tlrrrc)



Додаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВlДОМЛЕFIНЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xtlll ki в с ь krt облп с tttb
(Автономна Республiка Крим, область)

ДЦ кIзюлtськлlй лiсzоспу_

Лiснt,tцтво Сmуdенецьке
Квартал Л'9 173

( найменування власника лiсiв, постiiiного лiсокорисryвача)

видiлJ\&2 дiлянкаЛЬ
'Таксацi йна характеристIлка насадження

лiсових насалжень вияви в:

Склад 8/{з2Брс+Клп_. BiK 6116|161 poкiB. бонiтет 2. сереztнiй лiаметр 20l|8llб сантиметрiв.
висота |8lit6l|4 м., l]oBHoTa 0,7 тип лiсу ДlКJlД , рельсф рiвнuннuй. експ()зицi" _

сереllLlя

гру н т _суц!!ц_цgп_!!ц_п iлр i ст . пlдJllсок

Л iсогlатоло гiчна характери сти ка насадх(ен н я

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiс,гь г,у,сенi, масовий :IiT

метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлуlлення кори на стовбурах та iHшri ознаки, не xapakTeplli л.llя
нормального стану лерев) __вiлмирання та_всихання дерев, внаслiдок \/раження лубовим
трутовиком.

Ступiнь пошкодження, ураження: с\iр9д|с (пооди ноке, слабке, серелнс, сил ьне)

Вил розполiлу пошкоджених дерев: zоуповuй (ПООДИНОКИй, ГР)'ПОВИй, кrртинний)

Обсяг уttlкодженоТ деревини на l гектарi (oKoMipHo) Ц"уб. MeTpiB, у тому чисrti сухостiйноТ /_7
куб. м.

Ознаки погiрl-tlення cTal{y

Щttйслцр-щцзла.урФ MZ
(поса.tа )

-//, о6- 202lpoKy

_ лiснuчuй_
(лiснtлчий ( пtlмiчнtлк лiсничого)

il, оС. 2021

ддзецвslд
(rнiчiали rа прiзвише)

Бурлачка 0.I.
( irriLlizurи,га прiзвиttrе)

року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони iзахисту.лiсу лержавного лiсогосп.одарського,'лiсомисливського)
пiдприсмства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдносr,i
здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за резулы,атами огляду
caHiTapHot о стану лiсовоТ дiлянки: Р. u,- .,,.<_eu -- 8*) ,-tr"{ -*)-i !чбап.rп 9oi1tvrЪ её2?,..rлr tаба,аба, .r-о { oonРе ,..u .-д-+ос1 гэ 

8*rrло

|ф-,, е-ад!уu-l?р 0&lлoJ i
l

F, rЗ. R-п,Б.{--------------;_

(пiлппс:)

j.*gБ ёФtФfu.лz.
в)о

(rlOсада )

202 1року

(iнiчittли -га прiзвtлще)



,I|,олаток 2
ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджеtlь

(Ав,гономна Республiка Крим. область)

(найменування власника,,jiсiв. постiйного лiсокорисryвача)

Лiсниt{тво Спtуdенецьке
KBapT,a"rl ЛЪ l74 видilrЛ}3 дiлянкаЛЪ

Таксацiйна характеристика насадження

су?л llH uсmrrr, пlдDIст

висота
, rрунт

, пlдлlсок

Лiсопатологiчна характери стика насадження

вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй. снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання lпкiдниками хвоi7листя, наявнiсть г,усенi, масьвий лi.г
ме]-еликitl. опаданнЯ хвоi7.ltис,гя. вiдлуrцення кори на с,говбурах та iншi tl3наки, не xapaKTepHi для
нормальногО станУ лерев) 

-__вiдМираннЯ 
та_всиханнЯ дерев. внаслiдоК \iраженнЯ ДУбовим

трутовиком.

СТУПiНЬ ПОшкодження, ураження: q9в9дц€ _ (ttоолиноке, слабке, середнс, сильне)

ВИЛ РОЗпОдiлу пошкоджених дерев: zруповuй (пооllинокий. гр\,r}овий, куртипний)

обсягушкодженоТдеревининаl гектарi (oKoMipHo) /9куб.метрiв,утомучислi сухостiйноi /с
куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Ццпеццьццу plx р 0у .|+rgz

(посада)

//, О6, 2о21

дkцu.!uй
(;tiсничий (rrомiчник лtсничогсr)

//. о6. 202|

року

року

дzзеtлвр_ед
(iнirriали та прiзвише)

Бурлачка 0.I.
(iнiчiыrи,га прiзвище)

ВисновоК iнженера вiддiлУ (сектору) охорони i захисту. лiсу лержавного rliсогосподарського (лiсомисливського)
пiдприсмс,гва або rlредставника державного спецiаjiзовiноiо лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi
здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результ,lтами огляду
санiтарного стану лiсовоТ Дiлянки: /еr<с"л:зл2эе.а<з--е ,";{"/"r*, dаЛчrcе а:,фr.о

П,ao/llui цьпаsо,tоа

( посаца )

t8. о8,

€,в о[е{

(пiдttttс)

202 l року

(IlljUlиc) ( ilriцlzutи,r а rlрiзвиluе)

xapkiBcbka обласmь

@),_



Додаток 2
ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xatl ki в с ь ка обit п с п,t ь
(ABToHoNl на Респуб.пi ка Kpt,tM, об"пасть )

ЛП кIзюлtськuй лiсzоспу
( найменування власника .lticiB. пос-гit:iноl,о лiсокt,lрисrувача)

видiлЛЪ9 дiлянкаЛЬ

Таксацiйна характеристIIка насадження

Склад _l0Щз+Яз_, BlK 76176 poкiв. бонiтет J, серелнiii дiаметр_24l24
l8/l8 м., повнота 0,7 тип лiсу ДlКЛД , рельсф рiýн!цц_цй,

виrIви I]:

(посала)

//. оа

JIiсниltтво Сmуdенецьке
Квартал J\b 174

лiснuчuй
1.1liсничttt'i (поtчtiчнt,tк лiсничого)

l/.О6, 2021

сантиметtriв, середня
експозицlя

висота
. грун r

Висновок iнженера вiллiлу (сектору,) охорони i захисту. лiсу лержавного .tliсоl,осп.одарського ,iлiсомисливськоt-О)

пiдtlрисмс,гва або представника дерх(авногсl спецiалiзовансlго .ltiсозахисгtого пiлприсмства щоло необхiдностi
здiйснення лiсозахисних чи iнruих заходiв з полiпшенttя санi,гарного стану :liciB за резулы'атами огляДу
санiтарного станч лiсовоТ дiлянки: /екооzарё7о/аао ?-9 e/lki -r.zry?Pgao:
rt /5r-ч М*rt с." ft?4У // ф

frruiloi ztъаа:оааz
е.в

счZ7 uн llспrrrr, п lлрlсl, , пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев. захара|l.(енiсть. об'iiання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть г'/сенi, масовий "цiт
меl,еликlв. опадання хвоi7лис,гя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaKTepHi лля
нормаJIьного стану лерев) _ __ вiдмирання та_всихання дерев, внаслiдок \/раження лубовим
трутовиком.

Ступiнь пошкодження, ураження: qýведlнс _ 
(llО0"lиН(lКе, c:atiKe, cenc,t'(, сиЛьне)

Вид позподiлч пошкоджених деDев: zDчповuй (поолиНок|lй, tрrповий, кlртинниЙ)

Обсяг уtt]кодженоi деревини на l гектарi (oKoMipHo) /8 куб. MeTpiB. у тому чисrti сухостiйноi 1€
куб. м.

Ознаки погiршення стану лiсових

Щ!!]!с!ц9р_цýу о б-r о dy М 7 IIдзэцьрIJ.
(iHi Lriми та прiзвиruе)

Бурлачка 0.I.
(iнiцiа,rlи,t,а прiзвише)

202 1 року

року

(посада)

t8 . 08. 202 l poKv

( гl i,rlt rrc ) ( iнiцiа,rи t,a прiзвtrtltе)



Додаток 2
ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

Лiсниц,гво Сmуdенецьке
Квартал ЛЪ l81 видi"lrЛ}l3 дiлянкаЛЬ

Таксацiйна характеристика насаджен ня

Склад _10!з+Лгrд*Яз*Клп_, BiK 9l19lr19|l9l poKiB, бонiтеr. 3,
сантиметрiв, середня висота |9l|9l|9/l8 м., повнота 0,7 тип лiсу

середнiй
дlклд ,

П",lошда 7r4га

дiаметр*28l24l24l22
1rельсф рiвнuннай.

ексlIозицlя . грчнт суzлuнuсmuй пiлрiст гtiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид попlкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiгоJIа:r,t, обледенiнlrя, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусенi, масъвий лi.г
ме,геликiв, опадання хвоi7листя, вi2lлущення кори на стовбурах та iншi ознакио не xapaKTepHi д.ltя
норМаЛЬноГо станУ .ttepeB) -.._--вiдмираннЯ Та-Всихання лереВ. внаслiДок УражеНня лУбовим
трутовикс|м.

СТУПiнь Пошкодження, ураження: 9ýр9дцс _ 
(tlоодиноке. слабке. середн€, сильне)

ВИД Розподiлу пошкоджених дерев: zоуповuй (поодпнокий. lрyловий, кчртинний)

обсяг ушкодженоТ деревини на l гектарi (oKoMipHo) /О *уб. метрiв, у тому числ. сухостiйноТ
куб. м.

Ознаки псlгiрlлеttня стану лiсових насаджен

Д4лшсtцgрJkу2бdоф ЛЬб

(посада)

//. ОВ^ 202l

дiсццзцц
(,1iсничl-tl:i (llомiч tlик л iсничtltu)

//. о5. 202l

?

року

року

MixeeB о.С.
(iнiчiали та прiзвище)

Бурлачка 0.I.
1iнirriапи та гtрiзвlrше)

е,в

ВИСНОВОК iНЖеНеРа ВiДДiЛУ (Сектору) охорони i захист,у.lliсу державного лiсогосподарського (.lliсомисливського)
пiдприсмства або Представника державного спецiалiзовьноiо лiсозахисного пiдrtрисмства rцодо необхiдностi
здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результа,тами огJlяду
СаНiТаРНОГt) СТаНУ ЛiСОВОТ ДiЛЯНКИ: ?еа"r.пrr2оd22о /,"ф--ziе ааzrчо" €аr"

/1/"п,/ C,,a1-1,' па/д-/4о:,

frzofouJ ozzbaarp,lа

( посада)

"!8, о8 " 2O2l

(Автономна Ресtrублiка Крим" tlб;tac-t,b)

року,

(пtлпис) 1iнiuiми -га прi:rвишrс)

XapKiBcbKa оаласmь

ц41- '22,!d'



Додаток 2

повlдомлЕння 
Дll СаНiТаРНИХ ПРаВИЛ

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насацжень

XapKiBcbKa _
(Автономна Республiка Крим, область)

дп к lзюмський лiсгосп>

Лiсництво Студенецьке
квартал Np 18'| видiл Ns 14

(найменування власника лiоiв, постiйноrо лiсокористувача)

урOчище
дiлянка Ns площа 29,2 гектарiв

Таксацt йна ха|)актеристика насадження

Склад 9ДзlЯз+Клг+Лпд BiK 10'l/'l01/'l01/101 poKiB, бонiтет 3 , середнiй дiаметр з2128/26/26
сантиметрiв, середня висота 22l22l21l21 lиетрiв, повнота 0.60 , тип llicy Д'lКЛД рельеф

__, 
експозицlя

Л ico п атrэлогiч н а ха рактери сти ка н асаLджен ня

Вид1 пошкод)(ення насадження (лiс;ова пожежа, буревiй, снiголам, обле,lенiння, вiдмиlрання
т€l всихання дерев, захаращенiсть, об'Тд,ання шкiдниками хво[/листяl, наявнiсть гусенi,
мiасовий лiт lиетелиlкiв, опадання хво'f/листя вiдлущення кори на стовбурах та iншi 0знаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всиханн,t деDOв внiGлiдок
п<2дцlсоджен ня дуф ви м трутов и ком. cToBl5ypo вою гниллц

Ступtнь пошкодження, ураження: Середне
(поодинOке, слабке, середно, сильне)

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

0бсяг ушкодженоТ деревини на '1 гектарi (oKoMipHo) 15 куб. MeTpiB, у тому
сухостiйноТ _12 куб, MeTpiB

числi

Ознаки погiршення стану лiсових насау/tень виявив:

майстер лiсч
(посада) 

/{гiлпис)

NlixooB tO,C.

(iнiцiапи та прiзвице)

Цtрлачка o.1.

(iнiцiапи та прiзвище)

_11__06_ 202'l року

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

_1 1_ _06 _ 2021року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лir;огосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiз,эваного
лiсозахисного пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного с,гану лiсовоТ дiлянки.

/2r.-.л-.л-r/.а",- фе*rл, Ё-Ь)оl,-,*А /f5Ъ^ * ^7_F,
rc."-&"; cl^\oD,4,сLга,,.<>--\

toq.C п 
" rY"*'f*i '2оrъ+,^ 

\

zS_oP. tbZc fэ

Кг iдпис)

('. и_ /,L7ЬБ,


