
flодаток 2

повlдомлЕння ДЭ СаНiТаРНИХ ПРаВИЛ

пр0 пOяву ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

Лiсництво Пiщанське
Квартал 17 видiл J

Склlад _ý&,3Яз йд.0, BiK
середня виOOта

(посала)

(лоида)

c),l Zo21

урOчище

дiлянка No площа Шrа
Такоацiйна характеристика насадження

76/7.6/7 б poKiB, бонiтет 3, середнiй дiаметр 3 0/2 6/2,!-сантиметрiв,
IMeTpiB, повнота [/,тиП лiсу ДlКЛД , рельеф@i ярч, експозицiя

Лiсопатологiч на характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'тдання шкiдниками хвот/листя, наявнiсть гускlнi, масовий лiт
метеликiв, опаданнЯ хвоV.листЯ, вiдлущеНня корИ на стовбуРах та iншi ознаки, нэ iарактернiдля
нормального станУ дерев) всuхання DepeB, сmовбчрова ?HtlJlb) dубовuЙ mтчmовuк

, rOчнт

Ступiнь пошкодження, ураження: cepedHc (поодиноке, слабке, с;ередно, сильне)

ВИД РОЗПОдiлУ пошкоджених дерев: zруповай (поодинокий, rруповий , куртиннай )

0бсяг ушкодженоТ деревини на '1 гектарi (oKoMipHo) 4 куб. м., у тому числi сухостiйноl 4 куб, м,

Маiiсmщцiсч обхоOч NgS Клuменко B.l.
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвиrце)(пiдпис)

у рOку

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

и о.| 2о zl
,...ffi,"|

рOку

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогоспэдарського
(лiсомисливського) пiдприсмства або представника державноiо спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полtiпшення
санiтарного стану лiсiв за РУльтатами огляу санiтарного cTglr лiсовоi лiлуки,, г

Рr'nuU€ tt .i ,6е.*' ,, ,".fuq il-tz1l б ц с .'{)Цс; f,<l ) 
/"l. 

оо",J / J
ер-.-Г ь 

7иzr|

t} л"А: r, |ccl ип eca,<lL

DС,tЛ оNаупd^:,оз",u, о'

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвищеl

zt4.?a2l r,
€,з B.r" )"Г



о. c,,'",o,ffiiil?i,i
пOвlдOмлЕння

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

державне пiOпрuемсmво кlзюмське лiсове еоспоOарсmвu
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Пiщанське урOчище

дiлянка Ne площа JJ гаКвартал // видiл б

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 4Дз3ЯзЦlпd1Кле+Клп, BiK 86/8б/71/71,t7'] poKiB, бонiтет -], середнiй дiаметр
28/28/24/26/22 сантиметрiв, середня висота
Д2{!!Д_, рельеф ilрiбнiярч, експозицiя _, грунт ,|

пiдлiсок

Л iсопатологiчна характеристика насаджен ня

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'i'дання шкiдниками хвоl'/листя, наявнiсть гусrэнi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоl'/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
НорМального стану дерев) всtмання 0ерев, сmовбvоова zHuttb, dубовлtй m,)уmовuк __

Ступiнь пошкодження, ураження: cepedHe (поодиноке, слабке, эередне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев,, zруповuti (поодинокий , груповий , куртинt ий )

0бсягушкодженоТдеревини на 1 гектарi (окомiрно)jПОкуб, м., утомучислi сух()стiйноТ б куб, м,

Ознаки погiршенняrстану лiсових насаджень виявив:

Э5 1/,> клuменко B,l,

(пiдпис)

(iнiцtали та прiзвище)

(iнiцiали та прlзвице)(посца)

Ф Ш ta21 року

-_щнч,!!!!.-
(лiсничий (помiчник лiсничого)

,{|_ ш аО 21 року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосrlодарського
(лiс;омисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзовансго лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з попiпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:

В.-.-""*реr"- ,/--ерё eLeLQ- а"ЯР-,l-А)'
.,/ffi,

БLrёдЦ-еo; с.2.;-сDпла.аD/LаL

ФСrl-F7,, Й7а {,"-norrrrS "

2'z'-

(посада)

(iнiцrали та прiзвищ:)

et. о{. 22l 7

/ в всFы;;

MeTpiB, повнота 1],j, тип лiсу



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
пр0 пOяву 03нак погiршення санiтарного стану лiсових насадж€нь

xaokiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, облаоь)

Квартал 17 видiл 11 дiлянка Ns

Сшад ýзЦдДД1!!э, BiK
са1-1тиметрiв, середня висота

урOчище

площа ýJ га

ярц, експозицiя _, грунт

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, бу,ревiй, снiголам,
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя,
метеликiв, 0падання хвоТ/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та

Таксацiйна характеристика насадження

poKiB, бонiтет ], середнiй дiаметр i|8/24i28/20

обледенiння, вiдмирання та
ная.внiсть гусrэнi, масовий лiт
iншi ознаки, не характернiдля

нOрмального стану дерев)

Сту,пiнь пошкодження, ураження: _сереdне (поодиноке, слабке, ;ередно, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: zруповай (поодинокий, груповий , куртингий )

ОбсяГ ушкодженОТ деревинИ на 1 гектаРi (oKoMipHo) 5 куб, м,, у тому числi сухос;тiйноl' 5 куб, м,

(iнiцiали та прiзвище)

(поида) ar*' (iнiцiали та прiзвише)

3! 03 u21 року f-
лiснччuй _ -* jgДозшд-*-

(лiсничий(помнниклiсничого) 7 (лiдпис) (iнiцiали та прiзвишсr)

зD n 2 2О 21 року

висновок iнженера вiдiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосгодарського
(лiСОмисливського) пiдприсмства або представника державноiо спецiалiзованого лiсозахисного
ПiДпРиемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з поlliпшення
СаНlТарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоt'дiл5нt;и:

/) /2 ,/ ц ,2Т , /a Г
'|е *о _l-<з;ц 1, dД'о nyo &з,"^\ G-e r\ )6>u<., /dТ f !ё bu

Ca.l.,',,notrn Т )

Го^r(пr,f ,t[co п< r>to э&

Ъс,l Л оVтч,{ ^,rоlоуu 
rha /

'/

€tз.ч"^"Г

(поида)

эý.сlt . ОО2

(пцпис)



Додаток 2

повlдомлЕння 
ДО СаНiТаРНИХ ПРаВИЛ

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових нас€джень

XapKiBcbKa _
(Автономна Реслублiка Крим, обласrь)

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, постiйноrо лiсокористувача)

урOчище
дiлянка No площаl 8,2 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 5Дз4Яз'|Клг+Лпд BiK 116/'101/81/81 _poKiB, бонiтет 2 . середнiй лiаметр 32128124126
сантиметрiв, середня висота 24122119/19 MeTpiB. повнота 0.60 . тип лiсу Д2КЛД рельоф
__дцOцi_дрд ___, експозицiя rрунт cipi, Te,MHocipi, чорноземи пiдрit;т

, пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова по}lежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'ljlання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пош коджен ня дчбо ви м TpvToB и ком, стовбчро вою гн илл ю

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

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

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _]_0_дуб. шlетрiв, у тому числi
сухостiйноТ _4 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаLд;

Лiсництво Пiщанське
квартал No 'l8 видiл N0 2

майстер лiсч
(посада)

_30_ _03_ 2021 року

Лiсничий

(лiсничий (помнник лiсничоrо)

J--+
,1 {пhписl

Юlименко В.|.

(iнiцkrли та прiзвище)

Е,ондар 0.0.
(iнiцi:Lли та прiзвище)

_30_ _03 _ 202'1року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здrйснення лiсозахисних Lи iнших заходiв з

(пiдпис)

2&.o\ zOL\



!одаток 2

д0 Санiтарних лравил

повlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджеl{ь

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

державне пiOпрuемсmво кlзюмське лiсове еоспоOарсmво
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

урOчище

Квартал 19 видiл t дiлянка Ns плOща !2га
Таксацiйна характеристика насадження

Склад бIlз4Язл, вiк 59/59 poкiв, бонiтет 2, середнiй дiаметр 30/l8 сантиметрiв, середня
висота 17/16 MeTpiB, повнота Q[, тип лiсу Д2КЛД , рельеф _, експозиlliя _, грунт
g!рi,mемt!осiрiчерноземч пiдрiст пiдлiсок

Л iсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, 3ахаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гуссlнi, масовий лiт
метепикiв, опадання хвоТ/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, н{э xapaкTepHi для
НорМального стану дерев) всахання 0ерев, сmовбvрова zнuль, dубовай mttvmовuк __

Ступiнь пошкоджеl]ня, урlаження: _ cepedHc (поодиноке, слабке, t;ередно, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев,, zруповuй (поодинокий, груповий, куртинний )

0бсягушкодженоТдеревини на'1 гектарi (oKoMipHo) 11 куб, м,, утомучислi сухсстiйноТ 2 куб, м,

0знаки погiршення станулiсових насаджень виявив:

IO? --O"n"' Пьll'*оu,аuь,r, Е!Майсmев лiсу обхоdу NgJ
(поида)

(посада)

.9 03 2W/року

лiснччuй
(лiсничий (помi.rник лiсничого)

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

Бонdар е.о. _
(iнiцiали та прiзвищс )

л 2W|року

Висновок iнженера вiдiлу (сектору) охорOни i захисту лiсу державного лiсогосгодарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з поJliпшення
санiтарного стану лiсiв за рфультатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянtlи:

lоurюrэлечхо#:* nll*-B?e,z-c,1-1z_p- €,z*[prьo&o/" rb7f'o,,,
оДчzх' гlъа-rэ<-СФ1

Бr"аЁ*"ь liоэt -а-qъло<
Ф elLП ,, Ич"йап"5сzу2z2zzъ,

Zt.oe. эю z/ 7 ,

/ В. Аф-r;



урOчище

дiлянка No площа Ш гаКвартап 1! видiл J
Таксацiй на характеристика насаджlэння

нOрмальногс стOну дерев)

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

ВИД РОЗПОДiлУ пошкоджених дерев: zруповай (поодинокий , груповий , куртинн лй )

0бсяг ушкодженоТ деревини на 'l гектарi (oKoMipHo) 14 куб. м., у тому числi сухостiйноl' 8 куб. м,

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

БонOао €.0, _
(iнiцiали та прiзвище,

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогоспrэдарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемсТва щодО необхiдноСтi здiйснеНня лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення
санiтарного стану лiсiв за рфультатами огляду санiтарного стану_лiсовоiдigянк,r: \

P"no _zLtrl,",, Доо np.,d"ratr.S 
"' 

i; Ь uo 1 р,li'Пч) 
..Jl9 '*эч J |q4 

[r

сqиi,лтл-Т

t\па/.а а ico rzarflo .,соц

DС,,tП оУпf n{(nrry*nr,. n '
L&.o&.zaZln

СКЛtаД .ý2|ЭЦlЗ2К.Це+!]п0,, BiK Тf!|,6Дб/,И_рокitз, бонiтет 2, сере,цнiлr дiаметр 2б/зt,llдцiц
сантиметрiЕ}, сереl]ня виOота 21/21п9/Д!метрiв, повнота фтип.пiсу, ДlКЛД._'p.;*ф ЦiОнiяp.'.,eксПсrзицiя-_,гp)/}Jтcip7ffiL'lэщзp.""._'']йpi.'-,.]-.-*,гliдлtсoк

Лliсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiс_ова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де,рев, 3ахаращенiсть, об'tдання шкiдниками хвот/листя, наявнiсть гуссlнi, масовий лiт
метеликiв, 0паданнЯ хвоil,листЯ, вiдлущеНня корИ на стовбуРах та iншi ознаки, Hl} характернiдля

0з н а к и п о гi р ш е н н я ста н у |1)ф}лрАн асадже н ь в и я в и в :

Майсmер лiсч обхоdч Ng3 1a--Э1 Дрщ'яненко в.0.

(посада)

у о3 zA21 рOку

лiснччuй_
(лiсничий (помiчник лiсничого)

Jо о, aь21 року

(посала) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)



Додаток 2

повlдомлЕння 
ДО СаНiТаРНИХ ПРаВИЛ

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових нас€джень

XapKiBcbKa _
(Автономна Республiка Крим, область)

дп к lзюмський лiсгосп>

лiсництво Пiщанське
квартал No 19 видiл N0 8

Госоо€"*л; c,-icz>L{,aлc,,-rr"

Ъе Л П .. Y *f";4,> jo-vc*T "

(найменування вла(]ника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

урOчище
дiлянка No площ€L 8,4 г,:rктарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 1Oflз+Клп BiK111171 poKiB, бонiтет 3 , середнiй дiаметр 40/24 сантиметрiв, середня
висота 23/18 MeTpiB, повнота 0.60 , тип лiсчДlКЛД рельоф дрiбнi llри _, експозицiя

, rрунт cipi, TeMHocipi, чорноземи пiдрiст _, пiдiсок _-

Л iсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкод)кення насадження (лilэова пож:ежа, буревiй, снiголам, облеllенiнгtя, вiдмирання
та всиханнrl дор,€лв, захаращенiс;ть, об'l7lання шкiдникамtи хвоТ/лист:а, наявнiсть гусенi,
маl;сlвий лiт метел1,1кiв, опадання хtзоj'/листя, вiдлущення кори Hia стовбурiах та iншi ознаки, не
xilpraKTepHi дlля нормального cTal-ly дерев) Вiдмирання та всиханнн дерев внаслiдсlц
цq!цLоджещjs_М о в и м труто в и к о м, сто вбуро во ю гн ил л ц

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

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

Обсяг ушкодженоТ деревини на
сухостiйноТ _6 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

майстер лiсу

1 пэктарi (oKoMipHo) '11 цуб. шtетрiв, у тому, чис.пi

Депq'янегtко В.о..
(iнiцi;ли та прiзвище)

_30_ _03_ 202'1 року
<-<Лiсничий )- Еондао е о

(лiсничий (помiчник лiсничого) 
,__-/ lпИпис'1 (iнiцiали та прiзвище)

_30_ _03 _ 2021року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду сзнiтарного стану лiсовоТ дiлянки.
|).--*м7o Gd-- "фtr -^ 4*+fr--*b- П iu-*L ео..д т-Р-ь"

(пiдпис)

l
z а. О8_ rot t 

1r.

/

с. Е. В"ЬЕд,i
/



flодаток 2

до Санiтарних правил

пOвlдомлЕння
про появу о3нак погiршення санiтарного стану лiсових насадже'{ь

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

урOчище

дiлянка No площа !rý_гаКваrртал 19 видiл ] 5

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 8Дз2Яз, BiK 106/96 poкiв, бонiтет -], середнiй дiаметр 28/28 сантиметрiв, середня
висота 21/20 MeTpiB, повнота IZ,тип лiсу ДlКЛД , рельеф ilрiбнiярu, експrlзицiя _, грунт
cipi. meMHocipi, черноземч пiдрiст , пiдлiсок __,

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
ВСИХаННя де-реВ, 3ахаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво17листя, наявнiсть гусtlнi, масовий лiт
Метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, нэ характернiдля
нормального стану,церев) всttхuння dеllзз, зlцовб|lрова zнtt,7цфtiовttй mруmовuк

Ступiнь пошкодження, ураження: cepedHc (поодиноке, слабке, l;ередне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев,, ?Dуповuй (поодинокий, груповий, куртинний )

0бсягушкодженоТдеревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 'l0 куб, м., утомучислi сухсстiйно'l'2 куб. м.

0знаки погiршення стану лi9ових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоdч Ng3 4D----7 Дем"яненко в.о,
(посада) (пiдлис) (iнiцiали та прiзвише)

(iнiцiали та прiзвище)

Бонdар 0.0. _
(iнiцiали та прiзвищс)

Ц о3 2V4poKy

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

!! 03 2Ц/року
Висновок iнженера вiдiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзовано,о лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з поlliпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянt;и:

/,?лur""rрr{*-"r-- ЦzФ"".*- ДuЯр,dА,' У,/Г"z,-
0-0.ei пl^аааzЮi ,

Б-бirч; a2ic_oп_a_y,pLlдz

Q Слlт, a2hp.:.8"ica7a*.o:_eý "

а{, ОС, аое/ р

/. ts. ёф-rf,"[



Додаток 2
до Санiтарних правил

пOвlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових нас(цжень

-
дп к lзюмський лiсгосп>

(найменування власнии лiсiв, посгiйного лiсокористувача)

урOчище
дiлянка Ns площiх 8,8 гtэктарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад бДз4Яз+Клr BiK 81/8'l/81 poKiB, бонiтет 2 , середнiй дiаметр 28/26/24 сантиметрiв,
середня висота 21119/18 MeTpiB, повнота 0.70 , тип лiсу ДlКЛД рельеф дрiбнi яри _,експозицiя , грунт cipi, TeMHocipi, чорноземи пiдрiст __-_l пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова по)(ежа, буревiй, снiголам, облсrденiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об't,цання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi,
масовиЙ лiт метеликiв, опадання хвоТ/листяl, вiдлущення кори на стовбур)ах та iншi ознаки, не
xapakTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пош коджен ня дубо ви м трутов и ком. стовбуро вою гнилл ю

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

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

1 гектарi (oKoMipHo) 13 куб. пleтpiB, у тому

Лiсництво Пiщанське
квартал N0 19 видiл Ne ,lб

Обсяг ушкодженоТ деревини на
сухостiйноТ _8 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

Майстер лiсу
(посада)

_30_ _03_ 2021 року

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

t.lислi

T 
)" уtr-бЪ,

(пiдпис)

Делл'яненко В.о..
(iнiцiitли та прiзвише)

Еiондар е.О,
(iнiцittли та прiзвище)

_30_ _03 _ 2021року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних Llи iнших заходiв з
полiпшення санiтарного стану лiсjв за результатами огляду санiтфнодо стану лiсовоТ дiлянки.''\ а".r-- u,/t-!"*e"^ /t',"re /v;,'Lu- c,*,:,gy'le;|eeLa-l--a}-D/ý----- -/- 

/_\, 
/ /

Г"r"--Цсr"; с-ь'сrзztлs--Оt-r-е-1- .Ы ^, 
\ /

hotп. х*/"с-.4.л-е,tоп*t " U9'Y € В"uфs;
lz3 О8 zoz t /.,,



Додаток 2

дс Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу о3нак погiршення санiтарного стану лiсових насаджеl{ь

xaokiBcbka обласmь
(Автономна Реслублiка Крим, облапь)

урOчище

дiлянка No плOща !!.гаКвартал 3t9d видi.п l3
Таксацiйн а х?р?ктrэристика насаджOнн:я

Склад 10Сз, BiK 84 poKiB, бонiтет/, середнiйдiаметр 26 сантиметрiв, середня висота 23
MeTpiB, повнота Щ!,тип лiсу ВЦlС , рельеф р!@, експозицiя _, Ipyl-T пiщанuй-

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
ВСИХаННя Де-рев, 3ахаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гуссlнi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоТ/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, н() xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всuхання deqeB, корllнева zvбка

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев: (поодинокий , груповий , куртинн лй )

0бсяг ушкодженоi'деревини на 1 гектарi (оком куб, м., у тому числi сухостiйноr' 5 куб. м

0знаки погiршен

)51

насаджень виявив,

!9рgмчч Ю,0.
(iнiцiали та прiзвиLце)

(посала)

е_ аЗ 2gt{poKy

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

(iнiцiали та лрiзвице)

ДцOерэд-_
(iнiцiали та прiзвище)

оаh',*т;'

Ъпr,dлu{

nY?n,
2l,d.

a|Cprrlap,o zo?
./. /r( л |4оJауuСlч

2о z/. ^/S
|--

€4

М aiipm,ep .п i сч обхоdч Niig I
(посада)

_--
-)/

-- (пцпис)

3э_ а9 20Zl року

Висновок iнженера вiдiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованоt,о лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з поrliпшення
санiтарного стану лiсiв за рffiультатами огляду_ санiтарного стану лiсовоi' дiлянки:D/./?tZг|!,'c,ncu -z-<etgc;{'on o "у"$l',) Cu Ь,гоо (о | 

/rJbn.

$с/ 0



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдOмлЕння
пр0 пOяву 03нак погiршення санiтарного стану лiсових насадж€нь

Ск,паД 10Сз, BiK 
={6_pOKiB, 

б9lilе_т /, середнiй дiаметр 24 сантиметрiв, сереllня висота 20
M.eTpiB, повнота 0.8, тип лiсу .В2ДС , рельоф рiвнuнiй експозицiя , ipyriT пiщанuй-

Лiсницгво Пitцанське урOчище

плOща ý2гаКвартал !56 видл ! дiлянка No

Таксацiйна характеристика насадження

Сту,пiнь пошкодження, уражен ня : слабке (поодиноке, слабке, се эедне, сильне)

ВИД РОЗПОДiлУ пошкоджених дерев,, еруповай (поодинокий, груповий, куртинний )

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, бу,ревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, 3ахаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусt;нi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоТ/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не XapaцTepHi для
нOрмальнOг0 стану дерев)

Обсяг ушкодженоТ деревини на

ознаки

Майсmер лiсч обхоdч Ng2
(посада)

(посада)

зэ р ) 2й/року

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

-р- рз 2yz/ року

'l гектарi (окомiрнrэ) 29 куб.

погiршення стану, лiсових

м., у тому числi сухсrстiйноТ 3 куб, м,

насаджень виявив:

Бабенко С.С,
(iнiцiали та прiзвиrце)

(iнiцiали та прiзвище)

ВисновоК iнженера вiдiлУ (ceKTopyJ охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державноiо спецiалiзованоt,о льозахисного
пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полtiпшення
санiтарноГо станУ лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:

Р,: *.,.-4-,се nj о Ал' тЙз c'n ц А 4-\ ; n uо-Z: plL--1
,?аи{.-ъ<SlПО;

u

iZ лrr(*., : zt [со rъatTT-a-LбL

SСП 0 _V .p r-i (n fcr_ryl lлс.цt '

Z-t,od, 2-oz l 
r

(пiдпис)

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

€,В ВiпоЪ*,



Додаток 2

повlдомлЕння 
ДО СаНiТаРНИХ ПРаВИЛ

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових нас€щжень

XapKiBcbKa _
(Автономна Республiка Крим, облапь)

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

урOчище
дiлянка No площ€l 1,9 гектарliв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад'l0Сз BiK 76 poKiB, бонiтет 2 , середнiй дiаметр 26 сантиметрiв. середня висота 20
MeTpiB, повнота 0.70 , тип лiсу А2С рельеф рiвнинний _, експозицiя _-_t

Л iсопатологiч на характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'tдання шкiдниками хво'thистя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдущення кори на стовбурr?х т? iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кореневою ryбкою

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев. групове
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 'l гектарi (oKoMipHo) 30 куб. rvleTpiв, у тому числi
сухостiйноТ *4 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Лiсництво Пiщанське
квартал Ns 360 видiл N0 1

Майстер лiсу
(посада)

_30_ _03_ 2021 року

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

? Бilбенкrэ С.С.
(iнiцiitли та прiзвище)

Еiондар 0.О,
(iнiцiitли та прiзвище)

_30_ _03 _ 2021року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних Llи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.

Рч,^оu,*л1*",*' ф\r- ýýlpЬi ýЪ"- 
оьrь*л-ý.

{ оооВ,.r..' ulсоц,sяцl"ьп-

фШ(,I"1ьЬЦ-лl*r-^"

u в tОВ. ""r\

d.b ra{"Ы
U



flодаток 2

повlдомлЕння 
ДО СаНiТаРНИХ ПРаВИЛ

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових нас€щжень

XapKiBcbKa _
(Автономна Республiка Крим, облапь)

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

Лiсництво Пiщанське урочище
квартал Ns 360 видiл No ] дiлянка Ns площа 3,6 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад ýСз4Сз BiK 96/76 poKiB, бонiтет 2 . середнiй дiаметр 32/28 с;антиметрiв, середня
висота 24122 MeTpiB. повнота 0,70 , тип лiсу В2ДС рельеф рiвнинrlий _, експозицiя

Л iсопатологiч на характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'/листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хво'йистя, вiдущення кори на стовбур,эх т? iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодкення кореневою гчбкою

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

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

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 21 куб. пlетрiв, у тому числi
сухостiйноТ _3 куб. MeTpiB

0знаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

майстер лiсу z
(посада)

_30_ _03_ 202'l року

Лiсничий
(лiсничий (помirник лiсничого)

Бабенкrэ С.С.
(iнiцittли та прiзвище)

Еiондар 0.О,
(iнiцittли та прiзвище)

_30_ _03 _ 2021року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних Llи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.

zB оý_ toLRД

Ра-.,*лrlоЦ*r.- фЩ* ВСl[rал"ъi. 
Yu* 

eыr;ur,^^х-\gý .

tЪ.rОЬоrД *дl лsuдтцдrrа*

ФСJIП J"t 
"Йrо-о4олrrd 
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Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

державне пiOпрuемсmво кlзюмське лiсове еоспоdарсmво>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Пiщанське урOчище

дiлянка No площа ШгаКвартал 362 видiл 12

Склад 10Сз,вiк 86 poкiB,

Таксацiй на характеристика насаджен ня

бонiтет /, середнiй дiаметр -]0 сантиметрiв, середня висота Д

щ
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

MeTpiB, повнота Щб,тигl лiсу В2ДС , рtэльоф рllзнuннuЙ, експозицiя __, rруl.т пitцанчй
пiдрiст , пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, бу,ревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, 3ахаращенiсть, об'Тдання шкiдниl'(ами хвоl'/листя, наявнiсть гусlэнi, масовий лiт
метеликiв, опадання хво'il листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всuхання deoeB, коренево zубка

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев,, zрчповuй (поодинокий, груповий, куртинlrий )

0бсягушкодженоТдеревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 30 куб. м,, утомучислi сух()стiйноТ5 куб, м,

0знаки погiршення стану лiсових

Майсmер лiсч обхоdч Ng2
(поида)

(поида)

ёР а5 2Ф|/року

насадж()нь виявив:

Бабенко С,С,

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

Jo_ 0з 2Фt/ poKf

Вис:новок iнженера вiдiлу (сектору) охорони i заl:исту лiсу державного лiсогосllодарського
(лiс;омисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзовансго лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з попiпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:

Рсоо uzле'J о 6^л_- пrо Z7"^ S' аХ', -.Й'
[с-

Саи, rTtaqp l<_ё, ,
а

') "r' 
(-- х,, ico -z < r+loa-oL-

ýС П Д | YopoГ(, с|сс>.?ах(лСи "

/з S,,*

(iнiцiали та прiзвищэ)

zt.o& 
^rlr,

€, В, 4,;.оS.Г

(пiдпис)

(пiдпис)

---'



Додаток 2

повlдомлЕння ДОСаНiТаРНИХ ПРаВИЛ

ПР0 пOяву о3нак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

(Автономна Республiка КриЙ, область)

Лiсництво пitцанське
Квартал {02 видiл l дiлянка No

урOчище

площа Jr2.га

Таксацiйна характеристика насадження

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiс_ова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращеНiсть, об'Тдання шкiдниками хвоj'/листя, наявнiсть гусt;нi, масовий лiт
метеликiв, опадання xBoil листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, нэ xapakTepHl для
нOрмального стану дерев)

Ступiнь пошкодження, ураження :
(поодиноке, слабке, се lедне, сильне)

ВИД РОЗПОДiЛУ пошкоджених дерев,,___зруповuй.__ (поодинокий, груповий, куртинний )

обсягушкодженоТдеревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 38 куб, м,, утомучислi сухсстiйноТ 3 куб, м.

0знаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоOч Ng3
(посада)

(посада)

J9 а^ 2Ц/року

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

(пiдпис)

Демrяненко В,о,,
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

БонOар а,о.
(iнiцiали та прiзвище)

J0 о3 2V4 року

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державноiо спецiалiзованоt,о лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полliпшення
Санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:

Р" n-,o"n /,лз О б Oot с> nru 
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Додаток 2
до Санiтарних правил

пOвlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

державне пidпрuемсmво кlзюмське лiсове еоспоdарсmво>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво пitцанське урOчище

Квартал !02 видiл Z дiлянка Ne площа |Jrа
Таксацiйна характеристика насадження

Ск.llад 10Сз, вiк 70 poкiB, бонiтет ], середнiй дiаметр 22 сантиметрiв, середlня висота 78
MeTpiB, повнота Щ!,тип лiсу Д2С , рельеф рfultuннuй, експозицiя __, грул пiшанuй
пiдрiст , пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, 3ахаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гус,энi, масовиЙ лiт
метеликiв, опадання xBoi7 листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всахання depeB, коренева zvбка

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев,, zруповuй

0бояг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 38

(поодинокий , груповий , куртинttий )

куб, м,, у тому числi сух()стiйноТ б куб, м,

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

&_ N 2V-,/ року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосrlодарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзовансго лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з попiпшення
санiтарного стану лiсiв за рфультатами огляду саПтарного стану лiсовоI дiлянки:

Р- no \2-<2_t4з o{..-u тfr,з" пц J <-\,: r*ZB5; r зS*
G,и,! ,-rаь KrrT

/
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V ,t П .Цтп t{оrьjоп u ", 
Г

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

(посадаr)

емrяненко В,а
(iнiцiали та прiзвише)

/-Тпдлпс| (iнiцiали та прiзвищ)
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Додаток 2

повlдомлЕння 
ДО СаНiТаРНИХ ПРаВИЛ

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових нас€джень

Xa,pKiBcbKa _
(Автономна Республiка Крим, область)

дп к lзюмський лiсгосп>

Лiсництво Пiщанське
квартал Ns 444 видiл Nq 16

(найменування влаэника лiсiв, постiйноrо лiсокористувача)

урOчище
дiлянка Ns площаl 1,0 г:lктар,iв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад,l0Сз+Бп BiK 86/86 poKiB, бонiтет 1 , середнjй дiаметр 26126 сантиметрiв, середня
висота 24121 MeTpiB. повнота 0.80 , тип гtiсу В2ДС рельоф _ рiвнинrtий _, експозицiя

Л iсопатологiчна характеристи ка насаджен ня
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Шання шкiдниками хво'/листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдущення кори на стовбурlах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кореневою ryбкою

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

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

Обсяг ушкодженоТ деревини
сухостiйноТ _5 куб, MeTpiB

гектарi (oKoMipHo) 40 куб. пlетрiв, у тому числi

Ознаки погiршення стану

Майстер лiсу
(посада)

_30_ _03_ 2021 року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

_30__ _03 _ 2021року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалi:lованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних tlи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного $гану лiсовоТ дiлянки.

ГIJгаревич А.О.
(iнiцiilли та прiзвище)

Еiондар 0.О.
(iнiцiilли та прiзвище)

*...!
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Лiсництво Пiщанське
квартал Ng 447 видiл Ns 29

Додаток 2

дэ Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

-
ДП к lзюмський лiсгосп>

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

урOчище
дiлянка Ns площа 5,5 пэктарiв

Таксацi й на характеристи ка насадження

Склад,l0Сз+Влч BiK 106/71 poKiB, бонiтет 2 , середнiй дiаметр 32126 сантиметрiв, середня
висота 25/21 MeTpiB, повнота 0.50 , тип лiсч В2ДС рельеф рiвниннпй _, експозицiя

Л iсопатологiч на характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'lhист:а, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоj7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всиханtt:п дерев внаслiдок
пош кодження кореневою гчбкою

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

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

Обсяг ушкодженоТ деревини на '1 гектарi (oKoMipHo) lЦуб. шtетрiв, у тому числi
сухостiйноТ _2 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень 9

_ Майстер лiсу /i-Ц,"; Депп'яненко В.о..
(iнiцiсLли та прiзвище)(поида) (пiдпис)

_30_ _03_ 2021 року

,У Еондар е.О.Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого) 
,.a/KnПnn"l 

(iнiцitли та прiзвище)

_30_ _03 _ 2021року '
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних Lи iнших заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду с7нiтарного стану лiсовоТ дiлянки.

l'zчrrоJ&rа.4-rr- l./t*4o2ar,-l 6rý./л.о-4l ЬU"- -_.{цЬДл*t
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Додаток 2

до Санiтарних правил

пOвlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

Лiсництво пiщанське
Квартал 504 видiл 2

урOчище

дiлянка Nо площа 18,1 га

Таксацiйна характеристика насаджен ня

Склад 10Сз, BiK 8б poKiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр 26 сантиметрiв, середlня висота 22
MeTpiB, повнота [Z,тип лiсу Д2С , рельеф рfuлtuннuЙ експозицiя __, rрунт пiщанчй
пiдрiст пiдлiсок

Л iсопатологiчна характеристика насаджен ня

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гус,энi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоТ/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всuхання depeB, коренева zубка

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев,. zруповuй_ (поодинокий, груповий, куртинtlий )

0бсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 21 куб, м,, у тому числi сухrlстiйно'l' 3 куб. м,

0знаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

.*Майсmер лiсч обхоOч NgS

(посада)

(посада)

,!О И ZQl/року

лiснччuй
(лiсничий (помМник лiсничого)

(пiдпис)

Клu,uенко B.l,
( ч цiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

jонфд_еД__
(iнiцiали та прiзвише)

д|_ рз zV/ року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосllодарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзовансlго лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з пслiпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки,

Pu n- _2/-еиэо 6*"- 
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!одаток 2

до Санiтарних правил

пOвlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджеrь

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

Склад 10СзК, BiK 8б poкiв, бонiтет2, середнiй дiаметр 24 сантиметрiв,
MeTpiB, повнота 0.5, тип лiсу ВЦlС , рельеф рiвнuннuй, експозицiя ,пiдрiст , пiдлiсок _,

Лiсопатологiч на характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
ВСИХаННЯ де-реВ, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гус<lнi, масовий лiт
МеТеликiв, опадання хвоl7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, нэ характернiдля
нOрмального станудерев) кvрmuнне всuхqння DepeB, коренева zубка

Ступiнь пошкодження, ураження: cepedHc (поодиноке, слабке, r;ередно, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев,, курmuннай
0бсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 22 куб,

0знаки погiршення стану лiсових

ж

(посада)

!0 2а/року

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

(пiдпис)

/2--(
Е-

[пlдпис)

Майсmф пiсу обхоdу л/95

(поида,l

Лiсtlицтво Пiщанське
Кваrртап 504 видiл l

урOчище

дiлянка No площа 0rý.га

Таксацiйна характеристика насадження

сер€|дня висота !!
rруFlт пitцанuй

(поодинокий , груповий , кургинний )

м,, у тому числi сухс|стiйноТ 8 куб, м.

насаджень виявив:

lлuменко B.l,
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

jgдOgд_ед--
(iнiцiали та лрiзвищс)

2_ оз 2y2f poKl

Висновок iнженера вiдiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзовано,о лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з поJliпшення
санiтарного стану лiсiв за рffiультатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянl:и:

Р" п4ц-<__е,uq"а,л,- проdуппЗ a3;2u- ,€; vgSn*,J/,J

"O^nt "-,алпо?U

Гu 
^о 

/лu,: ,а Гссl n4rTtc>Ao\

$С ,t /? ,. 
(v n,€ n [cc>s я ц сrсо, ' е{-

У)о 
бС -

2t,o !.2pzh

с-в. в



Додаток 2

до Санiтарних правил

пOвlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

Лiсництво Пiщанське урOчище

площа l1,8 гаКвартал 5ф видiл ! дiлянка Ns

Таксацiйна характеристика насаджен ня

Склад 10Сз, BiK 85 poкiв, бонiтет /, середнiй дiаметр 28 сантиметрiв, середtня висота
MeTpiB, повнота IZ,тип лiсу ВЦlС , рельеф рiвнuннuй, експозицiя _, rрунт пiцланuй
пlд эlст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристи ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'i'дання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусrэнi, масовий лiт
метеликiв, опадання xBoi7 листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всuхання depeB, коренево еубксt

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев,. zруповuй (поодинокий , групOвий , куртинr ий )

0бсягушкодженоiдеревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 15 куб, м,, утомучислi сухсlстiйно'[ 2 куб, м,

0знаки погiршення стану лiсових

24

насаджень виявив:

Клuменко B.l.

(посада)

Ц РJ 2Ц/року

(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

лlснчччч
(лiсничий (помiчник лiсничого)

зО рз 2М./ року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосrlодарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзовансго лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з попiпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:

(пiдпис)

Р. no..-..'o 4,,-" тJз'у,о,J
4.\,р л.Z!,Г fзТ",л

Са,и{.-r*,tоТ tl .-
.-\ / г-i "l-ц(пuJ- лiaorzqyrrcl.\a\

bClr0 , V.f.{{ n rcц<F,-е(эq 
f

ZГ, о е, zazto

Майсmер лiсч обхоdу 
^/95(посада)

(iнiцiали та прiзвищэ)

6,В.В,чý.Г



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджеl{ь

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

урOчище

площа б2га

Дем*яненко B.CI,

(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

БонOар а,о.
(iнiцiали та прiзвич,е)

CO-t-l ! rTtqn, ,t/;? .",а

Ьоrr 4*S Atdona>'o,.oz

$ Czt (?, (^{,л,6п;*Jа-дс,t (q
24.6€. -ut,

Лiсництво Пiчlанське
Квартал 55f видiл 25 дiлянка N0

Таксацiйна характеристика насаджен ня

Склад 10Сз, BiK 10t poкiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр lZ сантиметрiв, сер€)дня висота 25

MeTpiB, повнота Q5,типлiсу ВЦlС , рельеф рiвнuннuй, експозицiя _, гру}lт пiщанuй
пiдрiст пiдлiсок

Л iсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та

всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниl(ами хво'i/листя, наявнiсть гусrэнi, масОвИй лiт
метеликiв, опадання xвo'i/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всuхання DepeB, наявнiсmь плоDовuх miл, coct|oBa zубка

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев,, zруповuй (поодинокий , груповий , куртинttий )

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 36 куб, м,, у тому числi су,хостiйноТ 2 куб.

м,

Ознаки погiршення ст^аусових насаджен ь виявив:

Майсmер лiсч обхоOч Ngб

(поида)

(посада)

а 82, 2-О2,1 
' 

року

лiснччuй
(лiсничий (помiч ник лiсничого)

Зо 0з 2о21 рок

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарськоГ0
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованtlго лiсО3аХИсНОгО

пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з псlлiпшення

санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санЛарного стану лiсовоТ дiляrки: ,
Pano _lz_.еи 

", 
<) бn. ^rЙ", ola,z J 1Z > -"/; Г рзБ-,,,а--, J /

7@ е.В 4i7.\"Г

(пiдпис)



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдOмлЕння
про появу о3нак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

Лiсництво Пi, урOчище

площа ZrJ_гаКвартал 565 видiл Д дiлянка No

Таксацiйна характеристика насаджен ня

Склад 10Сз, BiK 95 poкiв, бонiтет /, середнiй дiаметр J0 сантиметрiв, середня висота 26

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
ВСиХаННя де-рев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусrэнi, масовий лiт
метеликiв, опадання xBo'i/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) всuхання depeB, коренева zубка

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев,,__зрчповuй,_ (поодинокий , груповий , куртинr ий )

Обсяг ушкодженоТ деревини на 'I гектарi (oKoMipHo) 12 куб, м., у тому числi сух()стiйно'l' 3 куб, м,

у лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоOч Ng7
(посада)

(посада) 
.

Д П,ё 2М/року

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

(пiдпис)

дврамчч Ю,о,
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвице)

Ддфд.€.о *
(iнiцiали та прiзвищrl)'

3о _ 03 2а/ року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогос1,1одарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з попiпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянrtи:

QСА П, .&р";&; ф ёа+LoJп,

ft*-""r"r"а"€аr"_о "4--Феле-z-р,с,r- 4r.5:7.r--€n; РчГ*-
t (l

ф-u/-rтй-{"t/-оz-

лг
/а-ц-обt:lлzl onc-p*t-a-l-э,taz

2€. ф. ё-О2а7

/, Д Афоrе";



Додаток 2

до Санiтарних правил

пOвlдомлЕння
ПРО ПОявУ о3нак погiршення санiтарного стану лiсових насадж€нь

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

лiсове
власника лiсiв, лiсокорииувача)

Лiсництво Пiшанське урOчище

дiлянка Ne площа lJгаКвартал ý65 видiл l1
Таксацiйна характеристика насадження

СrЩ 10Сз, вiк_Zрокiв, б9нiщт 1, середнiй дiаметр _i0 сантиметрiв, сереllня висота !!
M.eTpiB, повнота [/,типлiсу РЦlС , рельоф рiвнuннuЙ,Ъкспозицiя_, груl{т пiщанuй-пiдрiст , пiдлiсок _,

Лiсопатологiчна характеристи ка насадження

ВИД ПОшкОдЖення насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
ВСИХаННЯ Де-РеВ, ЗаХаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоj'/листя, наявнiсть гусэнi, масовий лiт
МеТеЛИКiВ, ОПаданНя хвоТ/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нOрмального станудерев) всахання depeB, коренева ечбка

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев,,__дуповuЙ_ (поодинокий, груповий, куртинrrий )

0бсягУшкодженоТдеревини Ha'l гектарi (oKoMipHo) 10 куб, м., утомучислi сухtlстiйноr' ,1 
куб, м,

насаджень виявив:

дврамчч Ю.о,
( н цiали та прiзвище)

Майсmер лiсч обхоOч Ng7
(поида)

(посада)

!а а' 2V/року

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

(пiдпис)

--

(iнiцiали та прiзвище)

-Еэ@зр е,о-_
(iнiцiали та прiзвищ,:)

ЗО 0.ь 2М/ року

Висновок iнженера вiдiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосгlодарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з по.пiпшення
санiтарного€тану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянl(и:

/--irn*r*-.n+o€r,-.ц-o *p_Фe2-e-22LL 4.rЯрпб{--i 7чГ*"'
e'o-e,tLпa{au*!

Б".4*r; е-е[а-аrъадъ,-еае-

ФС+П ,И€пйеоJо**"
at.oe, ео2/ у



flодаток 2

до Санiтарних правил

ПОВ|ДОМЛЕННЯ
пр0 пOяву ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаш(ень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

) 13 куб, м., у тому числi сухостiйно'l' 3 куб м.

лiсових насаджень виявив:

(посада)

Ц ol 202lроку

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

За .э3

С4у

I

(пiдпис)

д [ rо 7zA,txo .,(о?

($',7noli, 
f з)-"

ВИСНОвок iнженера вiдiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсого(]подарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзоваього лiсозахисного
ПiдпРиемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення
СаНiтарногО стану лiсiв за результатами огляду 9анiтарного стану лiсовоl'дiлянки:

Pn.- uz-c_Qrt ruZпо nnZцr.l_J(l J
', ,-_тr;'

1лr/л*,[
bCrt О "Yt.,'(" ;,ojoyu",4 ' € в'. ЬпоЬrя-

J

Лiсництво Пiчlанське урOчище
Квартал 56Z видiл Z! дiлянка No площа Ц.га

Таксацiйна характеристика насадження

СrФ 10Сз, BiK__,]9cl_ poKiB, б9цilет 1, середнiй дiаметр J2 сантиметрiв, серэдня висота ?ý
MeTpiB, повнота !/,тиПлiсу РЦlС , рельеф рiвнuнiui-,експозицiя_ ipyHT пiшанuй-

Л iсопатологiч н а характеристи ка насаджен ня

Вид пошкОдженнЯ насадженНя (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, 3ахаращенiсть, об'тдання шкiдниками хво'йистя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоil листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не XapaKTepHi для
нOрмального стану дерев) всuхання depeB, коренева zубка

Ступiнь пощкодження, ураження: слабке (поодиноке, слабке, середно, сильне)

Вид розllодiлу пошкоджених дерев: (поодинокий , груповий , куртлrнний )

Обсяг ушкодженоi'деревини на 1 гектарi (

0знаки пог

дврамчч Ю.0.
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

Бонdар 0.0. _
(iнiцiали та прiзвище)

29Z[ роКУ

MiaФmerl лiсч о6,хо0ч N97
(посада)

z8-cl|. 2A2-1 
tr



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових наса|джень

XaoKiBcbKa
-

дп к lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористуваlа)

Лiсництво Пiщанське
квартал Ns 570 видiл Ns ,l3 дiлянка No площ€r 15,5 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад10Сз BiK 86 poKiB, бонiтет 1 , середнtй дiаметр 30 сантиметрiв середня висота 26
MeTpliB, повнота 0.80 , тип лiсу В2ДС рельоф рiвнинний __, ексгозицiя _-

Л iсопатологiч на характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання щкiдниками хво't/лист:l, наявнiсть гусенi,
масовиЙ лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всиханн:п дерев внаслiдок
пошкодження кореневою ryбкою

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

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

Обсяг ушкод,женоТ деревини на 1 гt;ктарi (oKoMipHo) 15 куб. M,eTpiB, у тому чисlri
сухоr;тiйноТ _6 куб, MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

урOчище

майстер лiсч
(посада)

_30_ _03_ 2021 року

Лiсничий
(лlсничий (помiчник лiсничого)

d
/ 

(пцпис)

АЕрамич Ю.О,
(iнiцiапи та прiзвище)

Еондаrl с.0.
(iнiцiапи та прiзвище)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лir;огосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiз,эваного
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного с,гану лiсовоТ дiлянки.

?*,,*"-1"\*^,- \"Чл^ а-ýFЬ 
мъ*^ 

.-"*{'^
to*obo; rд}дýtдыiъ\tý,L

ф е-{\Т1,. Y "\*ДurчФ^цй 
\
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Додаток 2

д,о Санiтарних правил

пOвlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових нас€цжень

урOчище

XapKiBcbKa
(Автономна Республiка Крим, облапь)

ДП к !зюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Пiщанське
квартал Ns 571 видiл Ns 20

(посада)

_30_ _03_ 2021 року

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

дiлянка NCI площ€l 6,8гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад ,l0СзК BiK 81 poKiB, бонiтет 1 , середнiй дiаметр 28 сантиметрiв. середня висота 25
MeTpiB, повнота 0.60 . тип лiсч В2ДС рельоф рiвнинний _, ексrlозицiя _-_l
грунт пilцаний пiдрiст , пiдлiсок

Л iсопатологiчна характеристи ка насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
Та ВСИХаННя ДереВ, 3ахаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'tiлистя, наявнiсть гусенi,
масовиЙ лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбур?х т0 iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдцирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодх<ення кореневою ryбкою

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

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

Обся1 ушкодженоТ деревини на '1 гектарi (oKoMipHo) 13 куб. MleTpiB, у тому числi
сухостiйноТ _4 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових н

майстер лiсч Аltрамич Ю.О.
(iнiцiали та прiзвище)

Бондар 0.о.
(iнiцiали та прiзвище)

30_ _03 _ 2021року
Й.rБЙir*Ы.р, ,ЙЙу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лi,эогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприомства щодо необхiднсlстi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з
полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного сгану лiсовоТ дiлянки.

Роr.о,",лr*lоД*,л^ "Т"\rл* дý[*"ц". ГrЕu.* ^*ч*
$\о,rýЬл*С" ц_lцои.дS-lО,-аJУЦ
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\



лiс,ництво Пiщанське урOчище

плOща Jr|.гаКвартал ý73 видiл ! дiлянка No

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де,рев, захаращеНiсть, об'Iдання шкiдниками хвоt'/листя, наявнiсть гус,энi, масовий лiт
метеликiв, опаданнЯ хвоV,листЯ, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не XapaкTepHi для
нормальнOг0 стану дерев)

пlдрlст пiдлiсок

Сту,пiнь пошкодження, ураження: cepedHc (поодиноке, слабке, эередне, сильне)

ВИД РОЗПОДiЛУ ПОШкодЖених дерев: zрчповай (поодинокий , груповий, куртиньий )

0бсяг ушкодженоТдеревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 35 куб, м., у тOму числi срlостiйноr'З куб,м,

0знаки погiршенн. л|сOвих насаджень виявив:

дврамчч Ю,о,
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

.!Р fu3 201.1poKy

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

-!О. 0:З 2|Z,|poKy

висновок iнженера вiдiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державноiо спецiалiзованоt,о лiсозахисного
пiдприемсТва щодО необхiдноСтi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з поlliпшення

Б*р4rr-""r' аiсюzz-а-r-Ъ+zаЪ

ФХГ7" LЬ7ri!"*оlа*лzдJ''
о

середнiй дiаметр 28 сантиметрiв, сереllня висота 25
рельеф рiвнuннuй, експозицiя _, груliт пiщанuй-

Таксацiйна характеристика насадження

Ск:lад 10Сз, BiK 96 poKiB, бонiтет 1,
M.eTpiB, повнота 0,б, тип лiсу ВЦlС - 

,

Маtitрлпер лiсч обхоd
(посада)

av.Сд)-с-с_гт?д/р/4Е{

El п{ еоа/7
/.Д. d,v"Sbi



!одаток 2
до Санiтарних правил

повlдOмлЕння
пр0 пOяву ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадж()нь

урOчище

дiлянка No площа Ц.га

Ц 03 202{року

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

погiршення cTatt

Кв;артал ý78 видiл !
Таксацiйна характеристика насадження

С*т 10Сз, BiK_;|| poKiB, бgцlu] ], середнiй дiаметр ?8 сантиметрiв, сереl]ня висота И
ц9тgiв, 

повнота 0,6,типлiсу РЦlС , рельеф рiвнuнiйекспозицiя , ipyiT пiщанuй-
пiдрiст

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'тдання шкiдниками хвот/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоl7.листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, Fe характернiдля
нормальнOг0 стану дерев)

СТУПiНЬ ПОШКОДЖеННя, ураження: сереdrrс _ (поодиноке слабке, середне, сильне)

ВИД РОЗПОДiЛУ ПОшкоджених дерев,,_зруповuй__ (поодинокий, груповий, куртинrrий )

0бсяГушкодженОi'деревинИ на 1 гектарi (oKoMipHo) 28 куб. м,, у тому числi су;<остiйноТ З куб.м.

0знаки насаджень виявив:

Резнiк Р,М,
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)(посада) (пiдпис)

ЗО 0В 2OLl року

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогOсгlодарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з по.liпшення
санiтарноГо станУ лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянtlи:Р"*--r.uар @ a-5>--/'.,/.?r;z_
Ca2rn rп,а?,z,аi' ,

М а й с rпэвлiру обхоd у i/g8
(посада)

(iнiцiали та прiзвищt)

2J.о{. eo2/F
Д д. A,bSe;



!одаток 2

повlдомлЕння ДОСаНiТаРНИХПРаВИЛ

ПР0 ПOЯВУ О3НаК ПОгiРшення санiтарного стану лiсових насадж()нь

(Автономна Республiка Крим, область)

Квартал 578 видiл Д дiлянка No

Лiоництвсl Пiчlанське

Скпад 70,Jз+Дз, BiK
виOота ЦШметрiв,
пitцанuй пiдрiот

Jliсопатологiчна

урOчище

плOща !r!.га
Таксацiй на характеристика насадження

, пiдлiсок 
,

характеристика насадження

8б/вб p_oKiB, бонiтет /, середнiй дiаметр 32/28 сантим()трiв, середня
поi]нота [/, тиП лiсу B2I1C , рельоф piBiiйuщ експсзицiя 

' 
, ,:рунт

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння вiдмирання та
всихання де-рев, 3ахаращенiсть, об'тдання шкiдниками хвот/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоt7.листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, Fe характернiдля
нOрмальнOг0 стану дерев)

СТУПiНЬ ПОШкОдЖення, ураження: _g9@__ (поодиноке, слабке, середне, сильне)

ВИД РОЗПОДiЛУ ПОШКОдЖених дерев,,_*еруповuЙ_ (поодинокий, груповий, куртинrrий)

0бсяг ушкодженоi'деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 42 куб,м,, у тому числi су,<остiйноj' 2 куб,м,

0знаки погiршення стану лiсових
Майсmер лiсч обхоdч Ng9

(посада)

(поида)

.1l аб 2o2,1poKy

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

JB_ 20Ироку
висновок iнженера вiдiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосгlодарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з поlliпшення
СаНiТаРНого слrу лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоiдiлянtlи:

*v*)onov*; d U

Б"Sеr.r-; есiсдтzла_tэлlдс
сЬd-г7,, !Ар ; {*Zrg.-r*e-":

(пiдпис)

насаджень виявив:

Резнiк Р,М.
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

бонdар 0.о. _
(iнiцiали та прiзвищrl)

2{, оа Zo2r' /.
/./. е/orе.'



Додаток 2

повlдомлЕння ДО СаНiТаРНИХ ПРаВИЛ

пр0 пOявУ 03наК погiршеннЯ санiтарного стану лiсових насадж€|нь

Склад 10Сз, вiкlцt poKiB, б9цilq 1,4, середнiй дiаметр 26 сантиметрiв,
M,eTpiB' повнота Щ!,тип лiсу ,8ИС lельоф р!_внuннiЙýспозицiя 

' 
,

Лiсництво Пitцансьце урOчище

дiлянка No площа !rý.гаКвартал 578 видiл 19

Таксацiйна характеристика насадження

середня sисота 24
груl]т пiцlанuй

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'тдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусiэнi, ма'совий лiт
метеликiв, опадання хвоV.листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не характернiдля
нOрмальнOг0 стану дерев)

CтyпiньпoшкoДЖeHня,ypаЖeHHя:(пooДинoкe,слабкe,:epeдне,cильнe)
ВИД РОЗПОДiЛУ ПОШкоджених деревi_зруповuй"__ (поодинокий, груповий , куртинний )

обсягушкодженоТдеревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 30 куб,м., утомучислi сухэстiйно'l' 4 куб.м,

цiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоOч Ng9
(посада)

(посада)

!0 0Ь aD21 року

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

г;/о-с-еаЙзzдrl е-еiо-отzа-g-а-елдz

Фtd7 ., ,%ча-if,аiсэjач229 ''
.?

Резнiк Р,М,
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

Бонcар а.о. _
(iнiцiали та прiзвище)

(пiдпис)

Jo_ 0В 
'О21 

року

ВисновоК iнженера вiдiлУ (ceKTopD охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника держdвноiо спецiалiзовано1о лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полliпшення
санiтарного стану лiсiв за реryльтатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:

Pu*-or2n"pT{nun-- q.,*9-е,z-z-сд.-о_ 6rS;>-аА;, /7r,.z-/
оСZе-е-iz-о7ъr-ео-:',

za М ео2/7,

/ Д. Z"ьоБ;



Додаток 2
до Санiтарних правил

пOвlдомлЕння
пр0 пOяву ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

урOчище
Квсtртал ,603 видiл / дiлянка 2

Таксацiйна характеристика насадження

плOu{а JJ га

СКЛlаД Щ., BiK _I06/106 po{iв, бонiтет_J, середнiй дiаметр 32/28 сантип4етрiв, середня
ВИсота 23/24, MeTpiB, поВНота Щ/,типлiсу Д!ЦJД-, релЬсф 

- 
, експсlзицiя ,грУнт

Лiсопатологiчна характеристика насадження

ВИД ПОШКОДЖеННя насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'тдання шкiдниками хвоl7листя, наявнiсть гусtlнi, масовий лiт
метеликiв, опадання xBoi'i листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, нэ характернiдля
нOрмального стану дерев) всtмання DepeB, наявнiсmь плоdовuх miл,сmов,fuрово
zH uл ь,lчбов uй mру mов uк

Ступiнь пошкодження, ураження: cepedHe (поодиноке, слабке, r;ередно, сильне)

ВИД РОЗподiлу пошкоджених дерев:_зруповu.й,_ (поодинокий, груповий, куртинний )

0бСягУшкодженоТдеревини на'1 гектарi (oKoMipHo) 38 куб, м,, утомучислi сухсстiйноТ9 куб, м.

0знаки погiршення cTaHJ лiсових насаджень виявив:

Резнiк Р,М.
(iнiцiали та прiзвише)

(iнiцiали та прiзвище)

Бонdар 0.о. _
(iнiцiали та прiзвище)

,!а о3 2Ойроку

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

Jа пЭ 20Йроку

Висновок iнженера вiдiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсr3уцgлцвського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованоt,о лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з по.тliпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянни:

Р"-- ur^" ^1-J.,л,-о *1n-? обп._u t"57.-{,;' pJS*
о а.сш9лt+<сlоаl-rлГ .

Г"rr-У'-; 6ъrаrlлlа.цэе
ИrlП f,-7ur.r'I rоrr7rylсu.о*l 

1''

мащсmер пiсч обхоdу Дl98

(посада)

Z(.Oe. ?.о2'/ 
оd

{,,Q В.*S.l

(пiдпис)


