
Додаток 2

до Санiтарних правил

пOвlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

ДП к lзюмський лiсгосп>
(найменування власника лiсiв, постiйно[о лiсокористувача)

Лiсництво Петрiвське
квартал Ns 217 видiл Ne 7 дiлянка Ns 1 площа 0,9 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 8Сз1БпlСз вiк 71l71l121poKiB, бонiтет '1 , середнiй дiаметр 20/18/32 сантиметрiв,
середня висота 20/18/24 MeTpiB, повнота 0.50 , тип лiсу АlС рельеф Рiвнинний _,

Л iсопатологiч на характеристи ка насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусенi,
масовий лiт метеликiв, опадання хвоj7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кореневою ryбкою

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

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

ушкOдженоl

Ознаки погiршення стану лiсових

майстео лiсч

урочище

гектарi (oKoMipHo) 239 куб. MeTpiB, у тому числi

ь виявив:

Бондаренко В.,В.
(iнiцiали та прiзвище)

Жмудик Д,В.
(iнiцiали та прiзвище)

обсяг
сухостiйноi'

деревини на 1

MeTpiB199
эноТ
куб.

(посада)

_20_ _04_ 2021 року

_в.о._J]сничого__
(лiсничий (ломiчник лiсничого)

_20_ _04 _ 2021року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностiздiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з

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

/rr.*r,-, ,уr./* V-rZф.,""-л- е_о/4lць сац o*,,:7a/Az},

?



flодаток z
до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадженЬ

XapKiBcbKa qбласть
(Автономна Республiка Крим, область)

4П " lзюмське лiсове господарство"
(найменування власника лiсiв, постiЙного лiсокористувача)

лiсництво 11lmhi асьrе
Квартал J\Ъ lFZ' видiл -lrГg 7

ТаксацiЙна характеристика насадження

Склад f0 С,*, BiK 7 { poKi1 бонiтетj, середнiй дiаметр /l сантиметрiв, середня висота ЦЙетрiв,'lv v\ t t5|K ir t PUK|t, UUпllel2, LtrРЕАпlУl АlоlYlсlY l_f,2_vап lУllvlg l РlD, LgуtР
,а 

0.Э , тип лiсу Е,t, рельсф рiвнинний, експозицiя * , грунт Gjдjщ_а_ций, пiдрiстповнота 0'9 , тип лiсу DtLf,

Лiсопатологiчна хара ктеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, обlдання шкiдниками хвоl7листя, наявнiсть гусенi, масовиЙ лiт
метеликiв, опадання хвоl/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, ile xapaKTepHi для
нормального стану дерев) вiдмирання та всихання дерев внаслiдок ураження коЬеневqю цlбко]9_

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

ку6. MeTpiB

Лiсничий

(лiсничиЙ (помiчник
лiсничого)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: ИU Р yl/vJ/\k|tМй
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоf деревини на 1 гектарi (oKoMipHo LЧ2ку6,метрiв, у тому числi сухостiйноi lQ

Ознаки погiршення стану лiсових

Майстер лiсу

(посада)

Сс.илrькflr-,

Би,уау,tлu В,Ь ,

(iнiцiали та прtзвище)

Са.-h_л 6{ С l"
(iнiцiали та прiзвище)

чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами оглrIду салiтарного

;:i:r.:,fiвоtдiлянки: ?zu.ар*пл,ц1,1еIl/tlд "rfury wffMt,П* м&JдJл

lrL

0l.'ПО"ВП\Пk 2о21 року

0',hИ!rv!_эрz:року
Висновок iHxceHepa вiддiлу (сектору) охоро}Iи i захисту лiсу лержавноI'о

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних

(пiдпис

(пiдпис)

l) iO zoztp.

(iнirriаrи r,tr прiзвиrце)

" r I)rl,ryfll9л}) rИ/ot Jo € h, ВоlоБВп



fоОЕffir* norrnn

повlдомлЕння
пр0 появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насцжень

Лiсництво lзюмське
квартал N9181 видiл Nэ 1

майстер лiсч обх л! 2
(посада)

Лiснпчий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

}а а5: zozl року

урочище

Сt<лц 10Сз , BiK_lEtt poli_B. бонiтет 1 , середliй дiаметр Zl_сантиметрiв, середня висота 25 MeTpiB,поВНота 0,85 , тип лi:У"F' рельеф рiвниiний 
' ё,i;позйЦЁ--, грУнт пiщаiий 

- l;йй;;
Лiсопатологiчна харашеристика насадкення

Вид пошкодження насадкення-(лiсова пожежа, буревiй.,. снiголам, обледенiння, вiдмирання тавсихання дерев, захарашlенiсть, об'iдання щкiдникамй' хвоf/листя, HirBriCfr- ryceHi, 
'йiсЬrйи 

noметеликiв, опцання хво't/листя, вiдrущення корй на cToBOypii-ri' irйiЪrrЬ-*r, ,. xapa*epHi дlянOрмальног0 стану дерев) вспхання дерев кчрiинами

дiлянка Ns _1_ площа 0,3_гепарiв
Таксацiйна хараперистика насцження

Ступiнь пошкодкення, ураження : сильне (поqдиноке, сrrабке, сердне, сильне)

Видрозподiлупошкодженихдерев: куртинамх (поqдинокий, Фуповий, куртинний)

_ обсяг учкоркеноТ деревини на 'l гепарi (oKoMipHo) 3Ц_ куб, MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ
куб, MeTpiB /rа

0знаки погiршення стану лiсових насадкель

Стеганцев Д.С.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковтчновпч А.А.
(iнiцiали та прiзвице)

висновок iнженера вiддiлу (ce_lcopy) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемствь або представника держаьного' ёпdцiалiзованого лiсозахисного
пlдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiь з полiпшення санiтарного
c1l1V ЛiС;В 3а РеЗУЛЬтатами огляду санiтарною стану лiсовот дiлянки: Рr,,".а 

"r.rl_a, ,}*h;
УХС,ф4" trLe/-l/zj ryr*оr4.ааа-+ сбz./-+х' 744 оч ,Ь;

1/,р} /-ar1l.
/

g В а"/й-j



Дqдаток 2
до Санiтарних правил

повlдомлЕння
ПРО ПОяВУ ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаркень

xaokiBcbka фласmь
(Автономна Республiка фим, Фласть)

Лiсництво lзюмське
квартал N9 181 видiл N9 6 дiлянка Ns _2_ площа 0,4_гепарiв

Таксацiйна харакгеристика насадження

Сtшад 1QС=з , BiK-IL рокЬ, бонiтет 1 , середнiй дiаметр 28 сантиметрiв, середня висота 2б MeTpiB,
ПОВНОТа 0,8 , тИп лiсу Е2Де , рельеф рiвниннпй , експозицiя , rрунт пiщаний l пiдiiст

, пiдiсок

Лiсопатологiчна хараtсеристика насадкення

Вид пошкодження насадркення (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
ВСИХаНня дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво'f/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
МеТеЛикiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi дя
нормального стану дерев) всихання дерев куртинами

Ступiнь пошкодкення, ураження : сильне (поодиноке, слабке, сердне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: кчртинами (поодинокий, Фуповий, куртинний)

_ Обсяг ушкоркеноi деревини на 'l гепарi (oKoMipHo) 2ýкуб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ
куб. MeTpiB аР

урочище

(посада)

J 0.р { ,оr,оо*
Лiсничпй

Стеганцев Д.С.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковтуновпч А.А.
(iнiцiали та прiзвище)(лiсничий (помiчник лiсничого)

_7 р, р tr ,оr, oory

Висновок iнженера вiддiлу (секору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного станУ лiсовоТ дiлянки: 2z,r-а,tz-еl--lуz-rэ/.r.zн-t,

Yzcd-ex;reaH"l CN/llz't-./-zl-zЙ' 7уГаl C.r2blzz ,n or /4az_

е Д. tsa/za;4rj

Ознаки погiршення стану

майстеп -пiсw пбт _Nо 2



!одаток z
до Санiтарних гlрави./l

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

Ха ркiвська_область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господарство"
(наЙменування власника лiсiв, постi Йного лiсокористувача)

лiсництво
Квартал ЛЬ

!r-*rаr--аеэt видiл Ns /t
Таксацiйна

урочище
.Щiлянка JФ / Плош(а

ха рактеристика насадже н ня

Qз_!гектарiв

Склад /0/l ,вiкЦ/рокiв,6онiтетZ,середнiй дiаметр.5оLсантиметрiв, середня висаrаЦметрiв,
повнота d!, r"п лkу&Щ рельсф рiвнинний, експозицiя ______э__t rрунт ýУдi]дtлдй, пiдрiст

пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiЙ, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, о6'fдання шкiдниками хвоf/листя, наявнiсть гусенi, масовиЙ лiт
метеликiв, опадання хвоt/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не характернi для
нормального стану дерев) вiдмирання та всихання дерев внаслiдок ураження кореневоюJубкоtо

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев: ff/,rпutуlll(поодиr7окий, груловий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектар i (oKoMipHdflrRy6. ме,грiв, у тому числi сухос-гiйноl'
куб. MeTpiB ЬЧ |

,#/-r-/ 2"z/
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

'о-ь, 
\0 zozr року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу держаRного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державrIого
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсоза.хисних
чи iнших захолiв з полiпшення санiтарного ст€lну лiсiв за результатами огJIrtду санiтарного
'СТаНУ ЛlСОВО1 o'W*'' r/-A7 az а_.е ? ?К v/7Я;a.zz,.e *ф:ftr;Йzzу2ёаz

п-/rrа dlЬпд-|аuz- юеАП
u |aV*,]

Ознаки погiршення

Майстер лiсу

(посада)

05-(0 zozr року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

стану лiсових насаджен

(пiдпис)

(пiдпис)

,tЗ"tсэ. 2021,р.

( iнiчiали та прiзвиrrце)



flодаток z
до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господаDство"
(наЙменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

урочище
D.l!гектарlв!iлянка }lb / llлоrца

ТаксацiЙна характеристика насадження

Склад/4}/z, Bi€!ЙpoKiB, бонiтет J, середнiи дi.".rр JЙM;r"TpiB, серед ня висота4фрiв,
no"*oT$ d6, тип'1суfuцЁ рельсф рiвнинний, експозиц{я __r грунт супiщани4 пiдрiст

пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об"цання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гусенi, масовиЙ лiт
метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaKTepHi для
нормального стану дерев) вiдмирання та всихання дерев внаслiдок ураження кореневою губкою

Ступiнь пошкодження, ураження: e//7b/Z?-
(поодиноке, слабке, середнс, сильне)

Лiсництво lna ruahr.n-,
Квартал JrГч uJ.r/ видiл ЛЪ а{Ю

(посада)

,,r:r.l' ао21 рокУ

Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

qI.-Ц__.p_zrpo*y

Вид розподiлу пошкоджених дерев: Qfrzzll-Z-
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHoй2&y6.MeTpiB, у
куб. MeTpiB J.7

,bfu-z/ пz
тому числi сухостiйноi'

(iнiцiали та прiзвище)

Йz7.1zz,q2
(iнiцiали та прiзвище)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу дер}кавного
.лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдлрисмства або представника державпоl'о
спецiалiзоваFIого лiсозахисного пiдприемства Iцодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiгtшення caHiTapнoIo cTaI-Iy лiсiв за резуJIьтатами оглrtду санiтарного

т::{,у::у' оу:, ufжr, ф b.,-c;,fuPiez,z.zB- ра,z'rry)fu-
&ryr< a2lz7-12o/ze-

(пiлпис)

,fоu4Д.
(iнiцfали,га rrрiзвище)

,l З to 2027о.



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
ПРО ПОЯВУ фнак погaршення санiтарного стану лiсових насаркень

X?oKiBcbKa обласmь
(Автономна Реmублiка фим, Фласть)

Лiсництво lзюмське
квартал N9 262 видiл Nэ 12

урOчище
дiлянка Ns 1 площа 0,5_гепарiв

Таксацiйна харакгеристика насадкення

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

ВИД пОшкодження насадкення (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
ВСИХаННЯ ДеРев, захаращенiсть, об'tдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
МеТеЛИКiв, опЦання хвоi/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi для
нормального станудерев) всихання дерев куртпнами

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

Вид розподiлу пошкоркених дерев: куртинами (поодинокий, груповий, куртинний)

_ Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) .а |Rкуб, MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ
куб. MeTpiB Jlr

Ознаки погiршення стану лiсових насадкень виявив:

майстер лiсу обх ЛI4 4.С{
(посада)

J 9 Рб 2021ооку

Лiснпчпй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

Слободенюк А.В.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковтчнович А.А.
(iнiцiали та прiзвище)

3р.р/ 2021 ooKv

Висновок iнженера вiддiлу (сепору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного
стану лiсiВ за результатами огляДу санiтарнОго станУ лiсовоi дiлянки: Р.е.,r-, ,,/J?-/-/ 92/2lzr-"",пvrl-еzryш-r*l r?й|i "zа-/-Фt rrГ.", rrz';к; й;7,/

в а В"/r"r2;



повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Респфлiка фим, область)

де ржав н е п i0 п рuе м сmв о к lзю м ське л i сов е еосп о0 аосmв о >
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryваrа)

Додаток 2

до Санiтарних правил

Лiсництво lзюмське
квартал N9 262 видiл М 12

урOчище
дiлянка N0 2 площа 0,4_гекгарiв

Таксацiйна харакгеристика насадкення

Сttлад 10Сз , BiK l$L poKiB, бонiтет 1 , середнiй дiаметр 28 сантиметрiв, середня висота 25 MeTpiB,
повнота 0,7ý тип лiсуЭ2Ш , рельоф рiвнинний , експозицiя , грунт пilцаний , пiдрiст

пiдгliсок

Лiсопатологiчна хараперистика насаркення

Вид пошкодкення насадкення (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaпepHi дя
нормального стану дерев) всихання дерев куртинамп

Ступiнь пошкодкення, ураження : сильне (поодиноке, слабке, сердне, спльне)

Вид розподiлу пошкоркених дерев: куртинами (поодинокий, груповий, куртинний)

(посада)

J ?, Рб 2021року

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

_q Р, Р { 2021 ооку

Обсяг ушкодкеноi деревини на ,1 гекгарi (oKoMipHo) 23а куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноI
куб. MeTpiB /rО

Ознаки погiршення стану лiсових насаркень виявив:

майстеп лiсч обх.I\ir 4 Слободенюк А.В.
(iнiцiали та прiзвище)

Ковтчнович А.А.
(iнiцiали та прiзвище)

Висновок iнженера вiддiлу (сепору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарськOгo
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного опецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного
стану лiсiв за результатами огляду санiтарного станУ лiсовоТ дiлянки: _{Ь ,со ,r, -ez-l o-.l>./-cz lz t>
пп-о /",о-ь Су ta-z'- а l-zai' /цГЕ4/ k2lai /r-4 ./b)/ / ,/ / L4,4-r'4L Lt4 

/

й,r-О /r*, ) i раэ опи_/ р,ц2
9 C"t а,, 7Carzd /"oca;л22-/4rl t,

Х,/ 0/."и"|?. /

g В а"а54")



Дqдаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадкень

xapkiBcbka обласmь
(Автоношна Республiка фиu, обласrь)

Гомон Р.М.
(iнiцiали та прiзвице)

Ковтчпович А.А.
(iнiцiали та прiзвище)

держав н е п i0 п рuе м сmв о к l зю м ське л i сов е еосп оd арсmв о >
(найменування власнtлtе лiсiв, постiйною лimкорисгуваа)

Лiсництво lзюмське
квартал N9 300 видiл N918

урочище
дiлянка No 1 площа 0,6 гешарiв

Таксацiйна хараперистика насадження

Сшад 10Сз , BiK :ff poKiB, бонiтет 3 , середнiй дiаметр 14 сантиметрiв, середня висота 12 MeTpiB,

повнота 0,7 , тип лiсу А'lG , рельеф рiвнинний , експозицiя , rрунт пilцаний , пiдрiст
пiдtiсок

Лiсопатологiчна хараперистика насадкення

Вид пошкодкення насадкення (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво'/листя, наявнiсть ryceнi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдrущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaпepHi дя
нормального стану дерев) всихання дерев кчртинами

Ступiнь пошкодкення, ураження : сильне (поодtlноке, слабtе, сердно, сильне)

ВиД Розподiлу пошкоркених дерев: кчртllнами (поодинокий, Фуповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на ,1 гекгарi (oKoMipHo) 8 3 куа, MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ
куб. MeTpiB //.

Ознаки погi ршення стану лiсових насаджень 
./_виявив 

:

майстер лiсч обх.}lЬ б /SL/
(посада)

l.?,06 2021року

Лiснпчий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

.цtэ, PF 2021року

Висновок iнженера вiддiлу (се_кору) охорони i захисту лiсу державного лiсOгосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованOго лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного
ciiriy лiсiв за результатами огляду'санiтарного стану лiсовоi дiлянки: Ре u.,u.o^, ро /*.-u' ? '- J
ПуюЬ-уч+л-...э .J 1U*,*': 7;f 

* еёрд,|

\;9 ,r; ьс.|,о 14ot*,.c<l-<ra

fualr- Рч.* ?*Ъ 
s6rn 

.on, "

2(. о{. 72//о.

с I2. rzl-s"}



Додаток 2
до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕНFUI
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Завгороднiвське урочище
Квартал Ns 453

Склад 10Сз , BiK
виаота_Д_ MeTpiB,

Видiл NЬ 26 !iлянка }lb l_ площа 0.З гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

81 poKiB, бонiтет_!_, середнiй дiаметр 26 сантиN,Iеlрiв, середня
повнота_lЩf_, тип лiсу В2ДС , рельсф р!Енем ,

експозицlя -_) грунт цt9чqццц , пiдрiст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодженнrI насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7:rистя,
наявнiсть гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на
стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану дерев)
вiдмирання та всихання дерев в наслiдок пошкодження та кореневою г}rбкою

Ступiнь пошкодження, ураження: .,,,....ýильне 
(ПООДИНОКе, СЛабКе, СеРеДНС,

Вид розподiлу пошкоджених дерев: куртинне (ПООДИНОКИй, rРУПОвий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)
числi сухостiйноi l40 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

куб. MeTpiB, у томузбз

Мезiн С.о..
(iлriчiа,пи та прiзвпще)

l

CcpiKoB С.О.
(iнiцiали та прiзвище)

Майстер
(посала)

_|2 lравня_ 202|_року
Лiснич4й

(лiсничий (помiчник лiсничого)

_I2__травня 2021 року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i. захисту лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або представника державного
Спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами
огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки: P-.rn, а а

%r'**1zэi, м 
* ea,.At ,-nlr'-,i- .--- 

'*о/о 'elz';l r Феl"ц44'4

2(. о{ . 2о2/р

{,а. 4.*S*3



Лiсництво Придiнецьке
Квартал J\Гч 23 видiл J\b 14

Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насцжень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмський лiсгосп"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

урочище -
.Щiлянка J\Ъl Площа 0.4 гектара

Таксацiйна хараперистика насадження

Склад 10Сз, BiK 60 poKiB, бонiтет|[. середнiй дiаметр 18 сантиметрiв, середня висота 19 MeTpiB, повнота 0,85,
тип лiсу В2ДС, рельоф рiвнинний, експозицiя __.]__, rрунт пiщаний, пiдрiст * пiдiсок

Л iсопатологiчна хараперистика насадження

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

дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво'йистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання
хво'/листя, вiдуцення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaпepHi для нормального стану дерев)
вiдмирання та всихання дерев внаслiдок чраження кореневою ryбкою

Ступiнь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слабке, середно, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: кчртинний

(поодинокий, rруповий, куртивний)

0бсягушкодженоТдеревини на'| гепарi (oKoMipHo)400 куб. MeTpiB, у тому числiсухостiйноТ 156 куб.

MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насадженту

майстер лiсч

(посада)

2Q О€, zozl рqцу

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

2Q Оеzozl року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства_ або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдпри€мства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтар_ного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
станулiсовоiдiлянки: РеrонеиОч€&-Lrо П7абе2еiоi QtolllёЭel 7;ar*^ca2.f9akd

Саратов А.о

(iнiцiали та прiзвище)

Домашкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

ji

Ё|ВВ: --;



flодаток 2

до Санiтарних правил

повlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмський лiсгосп"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

урочище --
.Щiлянка J\bl Площа 0.5 гектара

Таксацiйна хараперистика насадження

Склад 10Сз, BiK 74 роки, бонiтет!, середнiй дiаметр 20 сантиметрiв, середня висота 20 MeTpiB, повнота 0,60,
тип лiсу_Q!,ДС , рельеф рiвнинний, експозицiя - , грунт пiцаний, пiдрiст - пiдлiсок

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання
дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання
хвоТ/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaпepHi для нормального стану дерев)
вiдмирання та всихання дерев внаслiдок уOаження кореневою ryбкою

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

Видрозподiлупошкодженихдерев: кчртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

. Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гепарi (oKoMipHo) 308 куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ 157 куб.
MeTplB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Лiсництво Придiнецьке
Квартал J\b 499 видiл J\Ъ 12

майстер лiсч

(посада)

2? ОС. zoz, ro*
Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

зiы 3aiKa Т.В.

(iнiцiали та прiзвище)

Домqшкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

9Q а€! zozl року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства_ або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи lнших заходlв з полlпшення санlтарного стану лtсlв за результатами огляду санlтарного
станулiсовоТдiлянки: Реt-оrпеоr,?rэ?а:.о л7Ьбеаu-)я Ч/./lrёРёj ftrltrн, есiztгаrrz6;,

28 о8. zoztp.

(пiдпис)



Додаток 2

до Санiтарних правил

ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмський лiсгосп"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

урочище -*
.Щiлянка Jtlbl Площа 0.1 гектар

Таксацiйна хараперистика насадження

Склад 10Сз, BiK 62 poKiB, бонiтет{, середнiй дiаметр 20 сантиметрiв, середня висота 20 MeTpiB, повнота 0.70,

Лiсництво Придiнецьке
Квартал Jt 5l8 видiл JtlЪ 35

тип лiсу_Е2Ш, рельоф Diвнинний, експозицiя ___з_, rрунт пiщаний, пiдрiст

майстер лiсу

(посада)

, пiдлiсок

Лiсопатологiчна хараперистика насадження 
,:_

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання
дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'йистя, наявнiсть гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання
хво'йистя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi для нормального стану дерев)
вiдмирання та всихання дерев внаслiдок ураження кореневою ryбкою

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, rруповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гепарi (oKoMipHo) 290 куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ 125 куб.

MeTpiB

0знаки погiршення стану лiсових насаджень в

22 Ое: 2g21 рOку

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

Саратов А.О.

(iнiцiали та прiзвище)

Домашкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

2tt ё6. zozl року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства_ або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдпри€мства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоiдi*"*", Pebru.t;oZooo фО&"ае:29 ??/аё/?о; 2r;z.. ba.-izo7.ror;

Го,, о€u ua 8, ыаrол аL
л C/a,Iapp бlt|b_?4x2crz;,

(посала)

28. О8 2021р.

(пiдпис) (iнiцiали та прiзвише)

/.В В, fr;



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмський лiсгосп"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

урочище -
,Щiлянка Nэ1 Площа 0.9 гектара

Таксацiйна хараперистика насадження

Склад'l0Сз+Ос+Бп, BiK 66 poKiB, бонiтет !, середнiй дiаметр 18 сантиметрiв, середня висота 18 MeTpiB,

пiдiсок

Лiсопатологiчна хараперистика насадження |:,

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

дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'йистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання
хво'йистя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi для нормального стану дерев)
вiдмирання та всихання дерев внаслiдок чраження кореневою гчбкою

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев: кчртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

0бсягушкодженоiдеревини на,1 гепарi (oKoMipHo) 303 куб. MeTpiB, утомучислiсухостiйноТ 169 куб.
MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень в.

Лiсництво Придiнецьке
Квартал Ns 518 видiл ЛЬ 38

майстер лiсч

(посада)

2Q о€ zozl року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

2Z o€.z021poKy

Саратов А.о.

(iнiцiали та прiзвище)

Домашкiн П.С,

(iнiцiали та прiзвище)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або представника
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення

державного
державного

лlсозахисних
чи lнших заходlв з полlпшення санlтарного стану лlсlв за результатами огJIяду с@нlтарного
станулiсовоТдiлянки: Дрrrrrеt"flu?а.rо п7аd."а.е:l)ri {?ЙёаО?фdЬсЬ,7ачrр;-

Dл о 8", cl с.' /2f 
' eDr?a.71 оа ё L

n?Ltz, ,Yay'p, блt caJa,tz?eп; ,

28. О8, zozto.
(iнiчiали та прiзвище)

Ё:g lq геi



.Щодаток 2

до Санiтарних правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKe обласне управлiння лiсового та мисливсъкого господарства
Державне п iдпри см ство <<Iзюм ське лi с ове господаLство>>

Лiсництво П lDfu/lеqdtеурочище квартал J\lb

15, BiK 8б
см. середня

, рельсф експозицiя
пiдлiсокпiдрiст

Лiсопатологiчна характеристика насадження

вiдмирання, та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлущення кори
на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану дерев) _

f,t 2r.lrrrza2l./,? r5 а- 6.z- х a-s",ug 2еРе€ /,rrо ez / аё,?
а-262- КОР е zl е €z> z., Б,

пlнь пошкодження, ураження: Czlj z3 zle
(лоодиноке, слабке, середн€, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев; k{? rlэ c-lllzzzli

Обсяги ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipH о) ,j*O куб.метрiв,

у тому числi сухостiйн оТ У,fД куб.метрiв.
Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

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

Jr'czlaZtэc/
(лiсничий (помiчник лiсничого))

2t/ Уе ? 202 / року.

лiсогосподарського пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення

результатами огляду санiтарного стану лiсовоi дjдянки:
|cl6aB' ё&-\

Р--rо4.-+ cp-l сё>слаlёъ-

poKiB, бонiтет L' ,середнiй
MeTpiB, повнота4 {,висота

грунт
_)

.,

Видiл lts ig дiлянка Nу / площа D. / rа

Таксацiйна характеристика насадження

Склад
дiаметр
тип лiсу

2? 7e26rr.l

(пiдпис)

bbJa;
ж ра 20 

^/ року.



flодаток 2

до Санiтарних правил

пOвlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадкень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмський лiсгосп"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Придiнецьке
Квартал М 519 Видiл Ns 33

урочище *
,Щiлянка J\Ъl

Таксацiйна хараперистика насадження

Лiсопатологiчна хараперистика насадження

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

дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання
хвоi7листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харапернi для нормального стану дерев)
вiдмирання та всихання дерев внаслiдок ураження кореневою губкою

Ступiнь пошкодження, ураження: сильне

(поодиноке, слбке, середне, сильне)

Видрозподiлупошкодженихдерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТдеревини на 1 гепарi (oKoMipHo) 301 куб. MeTpiB,
MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджен9?вияви

Площа 0.7 гектара

пOвнOта

у тому числi сухостiйноi l87 куб,

майстер лiсч

(посада)

2Q. Ое 2)zl р9цу

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

2". о€ z)zl року

Висновок iнженера вiлдiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства ?бо представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдпри€мства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатаI\{и огляду санiтарного

(iнiцiали та прiзвище)

Счмець В.В.

(iнiцiали та прiзвище)

Домашкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

стану лiсовоiдiлянки: /epn"ц2o?azro а7аёааili: {ellбclz,;1rqrde- eonl7*o.

Бл о€uсri .,lt цsп сa r?lалоz
,,0С.,/2., ) ay'p€ll ч/аrzrат._

(посала)

28 D8 zoztp,

ёв ,*



!одаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмський лiсгосп"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

урочище -
.Щiлянка Jll!l Площа 0.3 гектара

Таксацiйна харакгеристика насадження

Склад 10Сз, BiK 83 роки, бонiтет !, середнiй дiаметр 24 сантиметра, середня висота 21 метра,

Лiсництво Придiнецьке
Квартал J\lb 520 видiл Ns 7

повнота 0,70,

_, пiдлiсоктип лiсу :\2С, рельоф рiвнинний, експозицiя __]_, rрунт пiщаний, пiдрiст --

Лiсопатологiчна хараперистика насаркення

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

дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання
хвоi7листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaпepHi для нормального стану дерев)
вiдмирання та всихання дерев внаслiдок ураження кооеневою ryбкою

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев: кчртинний

(поодинокий, rруповий, куртинний)

Обсягушкодженоiдеревини на 1 гепарi (oKoMipHo)253 куб. MeTpiB, утомучислiсухостiйноТ 124 куб,

MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень

майстер лiсч

(посада)

2k о€ zozl ro*
Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

22 о€. 2021року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства ?бо представника державного
спецlалlзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних

Счмець В.В.

(iнiцiали та прiзвище)

Домашкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

ё"R Воr,йд

чи iнших заходiв з полiп_шення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного
стану лiсовоi дiлянки: R. tn u ео lо ciaz,, u .Й ее аеi-} ?ё/l /26 a.oi 7чý,.l.. аеа ф26;,

Бп о € u clcI п l'Ф)п& r71 оа oL
Дu2" rа/орlilсzrJ| arcJe\ ,

(посала)

2Е. о 8" zozro.
(iнiцiали та прiзвище)



!одаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмський лiсгосп"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

урочище _-
.Щiлянка J\&2 Площа 0.1 гектар

Таксацiйна хараперистика насадження

Склад 10Сз, BiK 83 poKiB, бонiтет !, середнiй дiаметр 24 сантиметрiв, середня висота 21 MeTpiB, повнота 0,70,
тип лiсу :!]Q, рельеф рiвнинний, експозицiя ______]_, грунт пiщаний, пiдрiст

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

дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'йистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання
хвоt7листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харакгернi для нормального стану дерев)
вiдмирання та всихання дерев внаслiдок чраження кореневою ryбкою

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, rруповий, куртинний)

ОбсягушкодженоТдеревини Ha't гепарi(окомiрно)250 куб. MeTpiB, утомучислiсухостiйноТ'l55 куб.

MeTpiB

Лiсництво Придiнецьке
Квартал Ns 520 видiл Jф 7

майстер лiсу

(посада)

22 O4zoztoo*

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

2Q Ц, zozt року

(посала)

28. О8 zozlo.

пiдiсок

ознаки погiршення стану лiсових насаджен7 ?луу

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 полiпдпення санiтарного стану лiсiв за результатаNIи огляду санiтарного
стану лiсовоi дi*"о", Дь*.uаоdа-rа a7iBe а*iЯ фrul аб c.oi'7vcfl,-- ci--l7o7ao;

fujff?;.-'*'ё", ," @ йur,r*
(iнiчiатrи та прiзвише)

Сумець В.В.

(iнiцiали та прiзвище)

Домашкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

(пiдпис)



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xaokiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмський лiсгосп"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

урочище *-
.Щiлянка ЛЬб Площа 0.4 гектар

Таксацiйна хараперистика насадження

Склад 8Сз2Сз+Бп, BiK 1,11/81 piK, бонiтет!, середнiй дiаметр 40124 сантиметрiв, середня висота 25121MeTpa,

Лiсопатологiчна хараперистика насадження 
:

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

дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання
хво'thистя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaпepHi для нормального стану дерев)
вiдмирання та всихання дерев внаслiдок чраження кореневою ryбкою

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гепарi (oKoMipHo) 34З куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноi 189 куб.

MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджец

Лiсництво Придiнецьке
Квартал Ns 520 Видiл J\! 9

майстер лiсч

(посада)

2?. Ое zozl року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

Счмець В,В.

(iнiцiали та прiзвище)

Домашкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

22 pezozl 
року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiеу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiа_пiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результаtами огляду санiтарного
станУлiсовоiдiлянки: Р"tnt еll2a'Ёacral rzvaбeaez2zrJ ёl/zltalHoi y'vtrla Ьссz.,rgoaa;

Б,rо€lлсrй лt Ф/?Ф Гоrt oz
Яrjа /а , g, хс...i -

(посала)

28 о8. zozlp.

18 8: а";
(iнiцiали та прiзвище)



flодаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмський лiсгосп"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Придiнеrьке
Квартал М 520 видiл J\! l0

урочище -
!iлянка Nэl

Таксацiйна хараперистика насадження

Г[лоща 0.2 гектар

Скгtад 10Сз, BiK 67 poKiB, бонiтетf, середнiй дiаметр'l8 сантиметра, середня висота'l9 MeTpiB, повнота 0,80,
типлicyA2C,peльeфPjвlДЦЦЦЙ,eкcпoзицiя-_-]-,rpyнтniщаниЙ,пiдpicт

Счмець В.В.

(iнiцiали та прiзвище)

Домашкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

Л iсопатологiчна хараперистика насадження

Вид пошкодlкення насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання

дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опцання
хво'/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не харапернi дя нормального стану дерев)
вiдмирання та всихання дерев внаслiдок уDаження кореневою ryбкою

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

Видрозподiлупошкодженихдерев: куртинний

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодкеноТ деревини на 't гепарi (окомiрно)46окуб, MeTpiB, у тому числi сухостiйноi 30 куб.
MeтplB

Ознаки погiршення стану лiсових

майстер лiсу

(посада)

2Q. о6'. zozl року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

2?. oC,zozl 
року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдпри€мства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних

стану лiсовоiдiляцки: Ре ".---,."лч о l ur-,o- "FД<"* 7u t'iа*о:
ca<*nntr-*J) tcroi' 

"

(пос4па)

?f . ф, 202lp.

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)



Додаток 2

д0 Санiтарних правил

повlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

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

Лiсництво Пiщанське урOчище

Квартал 306 видiл ! дiлянка No 1 площа !J_га

Таксацiйна характеристи ка насадження

Склад 10Сз, BiK 88 poкiB, бонiтет 1.4, середнiй дiаметр _32_сантиметрiв, середня висота
27 MeTpiB, повнота Q!, тип лiсу В2ДС , рельеф рiвнuннuй, експозицiя _, грунт пiщанuй

пiдрiст , пiдлiсок

Л iсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'i'дання шкiдниками хвоl'/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоТ/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
НорМалЬНого сТанУдерев) курmuнне всuхання dерев, коренево zубка

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев:_ кур m ннuu__ (поодинокий , груповий , куртинний )

у тому числi сухостiйноТ 19 куб.м.Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi но) 237

0знаки

Майсmер лiсч обхоOч Ngl
(посада)

(посада)

а0 ра 2V/ року

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

Ja аз 2v/

лiсових насаджен ь виявив:пOгlр

(пiдпис)

дврамчч Ю,0,
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

@
(iнiцiали та прiзвище)

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 полiпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоl'дiлянки:

Ре-о I/LоцJ,о !".',,,о п1*l.s.ч.ot--l ffч*'-1 /J;*'

ЙUtП u 1Р"рrаt*"е,э Jezx,l.,e*'J

року

qлЪэеОТф<zz

2(. ot. ?2/р,

/.в. Д"aтлЗ



Лiсництво
Квартал Nл

flодаток z
до Санiтарних прави/l

повlдомлЕння
про появу ознак погiрщення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господарство" 
;

(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

ПusaHz-KTez урочищез63 видiл ЛЬ Z .Щiлянка Nэ / Площа У,О гектарiв

ТаксацiЙна характеристика насадження

склад|QСд , BiK 56 рокiв,6онiтетlflсереднiй дiаметрЛ сантиметрiв, середня висота Щметрiв,
пoBHoтаo|d,типлicу,&2ДpeльсфPiвнинний,eкспoзицiя-'rpyнтсyпiщаний,пiдpiст

, пiдлiсок

/liсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiЙ, снiголам, обледенiння, вiдмиралtня
та всихання дерев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хво[/листя, наявнiсть гусенi, масовиЙ лir
метеликiв, опадання хво't/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaKTepHi для
нормального стану дерев) вiдмирання та всиханн8дерев внасл|док ураження кореневою губкою

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев:
(поодинокий, груповий, дурlglдд!)

Обсяг ушкодженоf деревини на 1 гектарi (окомiрноlЩку6. MeTpiB, у тому числi сухостiансlбС
ку6. MeTpiB

Ознаки погiршення стану

Майстер лiсу

(посада)

_rо, о3, 2о2LрокY

Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

j0.0t. zozз-poKy

(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

Висновок iHxceHepa вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства Iцодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних,

Л|СОВИХ 

ИШеНЬ 
ВИЯВИв:

hrЪп". с,с

ЕЬ,2,/ €,а

пrJ,

;' :i.'r.БZ- }iП-. аа5z;
/, Д ВоУоБй

(iнiцiали та гrрiзвище)(посала)

13. zо 202|р.

(пiдпис)

(пiдпис)



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

урOчище

площа Шга

повнота !1!,тип лiсу ЭЩ_, рельеф рiвнuннuй, експозицiя _, грунт пiщанuй
, пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристи ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання де-рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'[/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоТ/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не XapaкTepHi для
нормального стану дерев) курmuнне всахоння depeB, коDенево zчбка

Ступiнь поllJкодження, уражен няi сuльне (поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподiЛУ пошкоджених дерев:-_ курmuннIlй_ (поодинокий , груповий , куртинний )

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 350 куб,м,, у тому числi сухостiйноj' 125

куб.м,

0знаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоdч Ngi
(посада)

Клuменко B.l.
(iнjцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

Бонdар 0.о,
(iнiцiали та прiзвище)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарськог0
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприOмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення
санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:

Ре*.**rrао€u-, "FФ*rе&z o,v*aa.aa."n; /vr*
сэ"-jmаYрL!юi' .

Б""оёr!*"; "лi еэtzэ-ё7-?р22-6z

Ф еlП r,fuчь,"с €еzz2эzеzеrп "

ц

Лiсництво Пiщанське
Квартал 504 видiл 24 дiлянка Ns 2

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK 96 poKiB, бонiтет 2, середнiй дiаметр _28_сантиметрiв, середня висота 23
MeTpiB,

пiдрiст

(пiдпис)

(посада)

ОЗ 20l/року
(пiдпис)

/ 6, бф,Бй



до orllп.pl]fiflilorx,i

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

х'о*Ь',fi 
?#*ч'пЧ#flо9fl !'o?,,,,,n,i

Лiсництво Пiщанське УРOЧИЩе

Квартал 511 видiл 12 дiлянка No 7 площа !rý.га

Таксацiйна характеристи ка насаджен ня

Склад 8Сз2Сз, BiK _!21/И poKiB, бонiтет 2,_середнiЙ дiаметр _40/28_сантиметрiв, середня

iirоiiч@метййо-ш-оiu оý, тип лiсу-вЙС , рельеф р!внuННuЙ, еКСПОЗИЦiЯ 

-, 
ГРУНТ

пiшанuй пiдрiст , пlдлlсOк ,

Лiсопатологiчна характеристика насадження

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

всихання де_рев, ,uiirirЦБriЬiь, оо,тдання шкiдниitЬми хвоТ/листя, наяВНiСТЬ ГУСеН1,Ii99:IТ |i]
метеликiв,'опадання хЬоТ/'листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi о3наки, не XapaкTepнl для

нормального стану дерев) нне вс

Ступiнь пошкодження, ураження: сuльне

не
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

(iнiцiали та прiзвище)
(посада)

3Э Р3 2Й/року
лiснччuй

(лiсничий (помiчник лiсничого)

зо оз 2в/

(пiдпис)

рOку

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державн0|9]l99LOспOдарськOг0

Иi;.Й;йrБi*оiоl пiffiЬЙ.Й.rm ari9 прЬдставника держiвного спецiалiзованого лiсозахисного

пiдприемсТr, щодО ,БоfiiiдноСтi здiйснЪНня лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення

сiнiiарного cTaily лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсово'[дiлянки:

rtо-rч*пlоЙ,uю,7-I7*",",а_ ?,?""-6LlAi /Z{>
ea.eel mа/zш"2'

Бr2сеr""Й @
фСr4П 

" 
.hfш-tu;rnsor-ur.rr"

24-oe. lozi4,

(iнiцiали та прiзвище)

ё В В-frý";



д. cu,.пrp,fliiiloJ,i

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

"о*Ь',*о'#* яf,#f,, Еffо?,.u',п,i

Лiсництво пiшанське урOчище

площа ШгаКвартал 551 видiл 28 дiлянка N0 !
Таксацiйна характеристи ка насаджен ня

Склад 10Сз, BiK б7 poKiB, бонiтет /, середнiй дiаметр _24_сантиметрiв, середня висота _!!-
БrrБ,lй-r6rj ф-лп'П лiсу В2ДС -, рельеф рiвнuнЙuЙ, експозицiЯ 

-, 
грунт пiщанuЙ

пlдрlст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристи ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, в|дмирання та

всихання де-рев, захаращенiсть, об''[дання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть гусенi, масовий, лiт

метеликiв,'опадання хЬо'ii'листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi о3наки, не xapaкTepHi для

нормального стану дерев)

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

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

Обсяг ушкодженоТ деревини на 'l гектарi (oKoMipHo) 287 куб.м,, у тому числi сухостiйно'[ 57 куб.м.

0знаки погiоuенl2У":ry насаджень виявив:

Демrяненко В,о.
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвице)

Бонdар а,о._
(iнiцiали та прiзвище)

(посада)

оз
лlснччuч

(лiсничий (помiчник лiсничого)

(п iдпис)

3I! 2U|/ року

Jо оз 2Хr' року

Висновок iнженера вiддiлУ (секторУ) оХорОНИ i захистУ лiсУ держаВНОГО лiсогоспода.рсЬк0l'0 
_-

(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалlзOванOг0 лlсO3ахиснOг0

пiдприемства щодь необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення

санiiарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоl дlлянки:

"/-Фе,222-ц2_
.7ri"rrr"-Z /чЛРаlюu_z,ехмГ{аrr-а,г

аа.u2-{п-а_рtхД-е .

Б-ё4ц2; .еiо-епа-лъэ,zl>z

ФСrС/7,,,.,.,%рr[{r,r;ача+zл,е_"_"

Майсmер лiеуэýхрOуД!б
(посада)

4€. о/, еDZ+

1В. В4"аr";

(пiдпис)



Додаток 2

до Санiтарчих правил

пOвlдOмлЕння
ПРО ПОЯВУ ОзНак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa обласmь _
(Автономна Республiка Крим, область)

Державне пiOпрuемэпво кlзюмське лiсове еоспоdарсmвол
(найменування власника лiсiв, попiйного лiсокорйсiуйПаГ

Лiсництво Пiщанське урочище
Квартал 573 видiл ý дiлянка Ns 1 площа Q,ý.rа

Таксацiйна характеристика насадження

Сщrд 1ф,э,вiк 44 poкiв, бонiтет1.4, середнiйдiаметр _16_сантиметрiв, середня висота
15. MeTpiB, повнота Щ!, тип лiсу ВЦlС , рельоф рiвнuннuй, експозицiя _, грунт пiщанuй

пiдрiст , пlдлlсOк

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 хвоl'/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нOрмального стану дерев) курmuнне всчхання depeB, коренева zчбка

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев:_ курmu) й_ (поодинокий , rруповий , куртинний )

0бсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (

0знаки погi

Майсmер лiсч обхоdч Ng7
(поида)

(посада)

Ja ОЭ 2й|/ року

(пiдпис)

253 куб.м,, у тому числi сухостiйноТ 23 куб,м.

iсових насаджен ь виявив:

(iнiцiали та прiзвище)

Щ
(iнiцiали та прiзвище)

лlснчччч
(лiсничий (помiчник лiсничого)

зL 0з 2ц/ poKl

ВиСновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(Лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
ПiДПРиОмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення
Санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоi дiлянки:

Рrr.-"r-r.-"-оrе"r'
Ф*rL-rа$ц-аL ,

142a
/ac-zd&z-ee,el iе^опаУёе}--Ф-Z

дврамчч Ю,о,
(iнiцiали та прiзвище)

.z {. о{. 2-oz -/ 7.

/.6, ёфаr;
Ф ОЛП,. .Ър rос{.";юs ац!2еГ'

(/



о. ..,.,,.o,'fliiil',l,i
повlдOмлЕння

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa обласmь _
(Автономна Республiка Крим, область)

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

Лiсництво Пiщанське урOчище

площа !АгаКвартал 573 видiл 19 дiлянка No !
Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз, BiK 69 poKiB, бонiтет /, середнiй дiаметр _20_сантиметрiв, середня висота 20

MeTpiB, повнота Q!, тип лiсу ВЦlС , рельеф рiвнuннuй, експозицiя _, грунт пiщанuй

0знаки

(пiдпис)

F"rr--"-r-rпr-r,о"&""-.d
Оа.u-еrтъалтша,с

"furФr""r""' Uftа-иъ2@: r/[;,

Б.--€r",; a_e::cpzza,o,.o?1й_ б), /" в. tsауэьi
ФtlЪП, "Эа7":r".rr-;а.еz.!g?L" 

\-;''

пiдрiст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

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

всихання де-рев, захаращенiсть, об'i'дання шкiдниками хво'l'/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоТ/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев)

Ступiнь пошкодження, уражен ня,, сuльне (поодиноке, слабке, середве, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев:-_ курmuннuй__ (поодинокий , груповий , куртинний )

0бсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (окф 383 куб.м., у тому числi сухостiйно'f 65 куб.м.

iсових насаджень виявив:

Дврацчч Ю,О.
(iнiцiали та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище), (посада)

Ц 2ry// року

лiснччuй
(лiсничий (помiчник лiсничого)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогоспода.рського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованог0 лiсозахиснOго

пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення

санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоl'дiлянки:

(посада)

(iнiцiали та прiзвище)

2€. ос. 2D2/f

кvDmuнне всuхання deoeB. KoDetlera zчбко



Додаток 2

до Санiтарних правил

пOвlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

Держав н е п i 0 п р uе м,с m в о к l зю м сь ц<9 л i q9в е ? о с п оd ар с m в о л

-_TаймeнФннявлаcникалiciв'пocтiЙнoгoлicoкopиcтyвача)

Лiсництво Пiщанське урOчище

дiлянка Ne ! площа !rý.гаКвартал 573 видiл 19

Таксацiйна характеристика насадження

склад 10Сз, вiк 69 poкiв, бонiтет /, середнiй дiаметр _20_сантиметрiв, середня висота;Щ
метрiв,ББП-ота 9*11, тип лiсу ВЦlС -, рельеф рiвнuннuй, експозицiя _, грунт пiulанuЙ
пiдрiст

нормального стану дерев)

Лiсопатологiчна характеристика насадження

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

всихання де-рев, захаращеНiсть,'об'i'дання шкiдниками хвоl'/листя, наявнiсть гусенi, масовий.лiт

метеликiв, опадання хвоТ/ листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi ДЛЯ

Вид розподiлу пошкоджених дерев:_ кур m u (поодинокий , груповий , куртинний )

0бсяг ушкоджено'iдеревини на ,1 гектарi ( ) 180 куб,м., у тому числi сухостiйноТ 20 куб,м,

ознаки погi их насаджень виявив:

СтупiнЬ пошкоджеНня, ураження: сUльне (поодиноке, слабке середне, сильне)

(посада)

Р3 2й/року
лiснччuй

(лiсничий (помiчник лiсничого)

щ
(iнiцiали та прiзвище)

Бонdар 0.0.
(iнrцiали та прiзвище)

,/'
Jе О3 20l/ року"
висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогоспода.рськог0

(лiсомисливського) пiдприемства або представника державног0 спецlалlзOванOг0 лlсOзахиснOг0

пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшеННЯ

санiiарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоl'дiлянки:

P.*r""rr.*po/orn" ,ч-Ф.е_2_t}_2,4_ е/ w^,:x-z_e_Bli ry'>"_
^UUea-l-P-L/r?дP с-е-а4_ .

/Б.,r-S*r; riсопд_уеАаz
ФOЛП,, .,?^ро-4*;r-;оул'рJ "

а
8€, о{, 2о2//ё

Майсmер лiсч обхоdу N91
(посада)

дврамчч Ю,о.
(iнiцiали та прiзвице)

/.,4, /9r-/Б"*

(пiдпис)



Лiсництво Дрmемiвське
Квартал No 7 видiл Ns 2

повlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

державне пiопрuемсmво кlзюмське лiсове еоспооарсmвол
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

урOчище

дiлянка Ns площа 0.8 га

з

Таксацi йна характеристи ка насадження

Склад 10Сз+Бп, BiK б8 poKiB, бонiтет 1,4 середнiй дiаметр 22 сантиметрiв, середня висота 2-i
MeTpiB, повнота 0,8,типлiсу В2ДС, рельоф рiвнuннuй, експозицiп,- , rрунт пiщанuй пiдрiст

, пlдлlсOк

Л iсопатологiчна характеристика насадження

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

рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'йистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/

листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не для нормального стану дерев)
mа всчхання в наслidок

еvбкою. Ступiнь пошкодження, ураження: сильний (поодиноке,

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

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _182,5_ куб. м,, у тому числi сухостiйноТ _'t46_ куб,

м,

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоOч Ng2
(посада)

Головко о.В,
(iнiцiали та прiзвище)

.3/. 2f 2{/року
лiсничий €хнiч В.М.

(iнiцiали та прiзвище)(лiсничий (помlчник лiсничого)

J/ 0Г ZФl/року

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

Pe',,r--,*o7r.f*
Pd.u|Mlo|w)' ,

*F";е(/,z'J "xr* o*" 7yS'.r.

Y"*!rrr,rS за)аода*'алс.qL_

ЮаЛЛ " r"l",r, t *'ао,-r.r*,'''

Ц.оt,2л2{р^

€,/). Ад;



ПОВ|ДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь

Лiсництво Дрmемiвське
Квартал Ns 44 видiл Ns 7

урOчище

дiлянка Ns площа 0.б га

1

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз+Бп+Дз+ос, вiк 88/71/71/7I poKiB, бонiтет 1 середнiй дiаметр 28 сантиметрiв,
середня висота 26 MeTpiB, повнота 0,бтип лiсу ВЦlС , рельоф рiвнuннuй, експозицiя. ,, rруНт

пiщанuй пiдрiст , пlдлlсOк

Л iсопатологiч на характеристика насадження

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

рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоИистя, наявнiсть гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/

листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не для нормального стану дерев)
mа всчхання в наслiOок

ечбкою. Ступiньпошкодження,ураження: сильний_ (поодиноке, середне, сильне)

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

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _31 1,7 _ куб. м., у тому числi сухостiйноТ _249_ куб.

м.

Ознаки погiршФщи стану лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоdч Ng1

(посада)

Коломацькuй Р.о,
(iнiцiали та прiзвище)

3/ 2, 2y/poKv

лlсничии
(лiсничий (помiчник лiсничого)

€хнiч В.М.
(iнiцiали та прiзвище)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного
стану лiсiв за рфультатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.

fuаzичzа-r*а пrz/а*zа-z щ;t"z-azgv tr-€
шz-r-r;aV,*tY7

3/ at ZY//poKy

{аz,еЙz-r:z,//р,Z/-/р-/ао
Я С //r, Иrtzа/,z,:€Цrz,Г

/Ца/.2/2
/Z /r"d?;



ПОВ|ДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь

Лiсництво Дрmемiвське
Квартал Ns 45 видiл N9 26

урOчище

дiлянка Ns площа 0.3 га

1

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз,, BiK 71 poKiB, бонiтет 1,4 середнiй дiаметр 26 сантиметрiв, середня _висота 24 MeTpiB,

повнотаffiиплiсу_ДДq , рельеф рiвнuннuй, експозицiя-, rрунт пiщанuй пiдрiст

, пiдлiсок

Л iсопатологiч на характеристика насаджен ня

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

рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвОТ/

листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану дерев)
вiOмuранiя mа всuхання dерев, вiOлущення корч на сmовбvрах в наслidок пошкоOження к

Ступiнь пошкодження, ураження: сильпий (поодиноке,

(поодинокий , груповий , куртинний )

Обсяг ушкодженоТ деревини на ,1 гектарi (oKoMipHo) _433,3_ куб. м., у тому числi сухостiйноТ _350_ куб.

м.

lTaHy лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоdч Ng1

(посада)

Коломацькuй Р,о.
(iнiцiали та прiзвище)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: , кvрmuннuй

Ознаки погiршен9

(пiдпис)

11,аtr 2у/рокУ

лlсничии €хнiч В.М.
(iнiцiали та прiзвище)(лiсничий (помiчник лiсничого)

Jl аt_2ф/року
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 полiпшення санiтарного
стану лiсiв за рфультатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.D a_a/шzza ф ffflaZr-a'ИZ"=r{-/2-r{z? / ,/,--/
Ca/,а/?4//2la,/

(/ /r./jz?



повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Республiка Крим, область)

(найменування власника

Лiсництво Дрmемiвське
Квартал N9 70 видiл Ns 14

кlзюмське

урOчище

дiлянка Ne площа 0.9 га

l
Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз,, BiK 60 poKiB, бонiтет 1 середнiй дiаметр 20 сантиметрiв, середня висота 18 MeTpiB,

повнота ф тип лiсу С2ЛДС , рельоф рiвнuннuй, експозицiя _ _, rрунт супiщанuй пiдрiст

, пiдлiсок

Л iсопатологiч на характеристика насаджен ня

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

рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво'йистя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/

листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану дерев)

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

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

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _177,8_ куб. м., у тому числi сухостiйноТ *'l42_ куб.

м.

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Майсmер лiсч обхоOч Ngl
(посада)

Верещака Р,д,
(iнiцiали та прiзвище)

// 2f 2y/poKv

лrсничии
(лiсничий (помiчник лiсничого)

€хнiч В.М.
(iнiцiали та прiзвище)

_// О/ Zff/poKy

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 полiпшення санiтарного

M//r4-aF-rpJ

7а"ааzаz} -r:aZa,ala-z
Ю С//7t,. Щrа/,l-ryovo,n- "F" 

xr o/zo;2 V
€,r Иzа;



flодаток z
до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господарство"' 
(найменування власника лiсiв, постiй ного лiсокористувача)

Щiлянка Ns / Площа {2!гектарiв

ТаксацiЙна характеристика насадження

середнiй дiаметр Цr"лrлr"трiв, серед нr.исоrа{метрiв,
рiвнинниЙ, експозицiя _____C__t грунт супiщаниЙ, пiдрiст

пiдлiсок '
Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiЙ, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об"цання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусенi, масовиЙ лiт
метеликiв, опадання хвоl/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaKтepHi для
нормального стану дерев) вiдмирання та всиханн8 дерев внаслiдок ураження кореневою губкою

Ступiнь пошкодження, уражен ня, Й/tИЦ
(поодиноке, слабке, середн€, сильне)

:::#ruBiK б / роцi в, ýон iтет7Г,
,"" ЛёrЬаL, p"noJq'

Майстер лiсJ

(посада)

2о21 DoKV

Лiсничий

(лiсничиЙ (помiчник
лiсничого)

, 2о21 року

Вид розподiлу пошкодженихдерев: И/r//?/z' i
(пооfr.{нокий, rруповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоf деревини на 1 гектарi (oKoMipHolЩJ ку6. MeTpiB, у тому числi сухостiйноl'
1lкуб. MeTpiB i

Ознаки погi ршенн я ста ну лiсових насадженья иявив;

/rr//"a,a,4,/,
(iнiцiали та прiзвище)

€ru,оо,/-3.
(iнiцiали та прiзвище)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiру державного
лiсогосцодарського (лiiомисливського) пiдприсмства або представни[<а дерх(авного
спецiалiзова}Iого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйсненilя лiсозахисних

(посала)

/У. /2 zozlo.

(пiдпис)

(пiдпис) (iнiuiали та прiзвищс)



Додаток 2

до Санiтарних правил
ПОВIДОМЛЕННrI

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень
XapKiBcbKe обласне управлiння лiсового та мисливського господарства

Лiсництво
Видiл Jt 3 дiлянка Ns

Склад
дiаметр

Обсяги ушкодженоI
у тому числi сухостiйноТ

Ознаки погiршення

.tl1ltlz:zБ
(лiсничий (помiчник лiсничого))

авне пl емство <<Iзюмське лi

урочище2
квартаJI j,{n 81

площа О. / rа

тип лiсу рельсф
грунт lм'цfLйLа_!J, , пiдрiст , пiдлiсок )

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання,та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлущення кори

Ступiнь пошк ння, уражен сQ2}}н€_

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

ззо куб.метрiв,

Таксацiйна характеристика насадження

BiK r!/ poKiB, бонiтет J ,"ереднiй
см,серецня Bf4coTa _Z4_ MeTpiB, повнота фQ

деревини на l гектарi (oKoMipHo)

2 б Ч куб.метрiв.
стану лiсових насаджень виявив:

20 / / року.

/уиrZ В- о{./.
(iнiцiшrи та прiзвище)

з-
(пiдпис)

з!_ lp9

а
ffiлис)Jl року.

(поодrtноке, слабке, середне, сильне)

(iнiчiали та прiзвище)

,? / /2S- 20
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного

лiсогосподарського пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за

результатами огляду санiтарного стану лiсовоi дiлянки: Рzар, t{оrrrп
,t}.ъdý Ьýдrr eмt;

; ч"}щ.gтrдлч-

(посада)

с8

тr-Д.ьъоr е,4'а; 2J*
(iнiчiалй та fiрiзвише)

_&t 20 Lt, року.

4оИ,,32



повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджеНь

xapkiBcbka обласmь

Лiсництво доmемiвське урOчище

Квартал Ns 81 видiл Ns 4 дiлянка Ns площа 0.1 га

1

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз+Бп+Дз,,вiк 91/90/90 poKiB, бонiтет 1 середнiй дiаметр.l2 сантиметрiв, середня висота
ztr метрiц повнот,а Шцтип лtч _ё2ДС , рельоф рiвнuннuЙ, експозицiя . ___ - , rрунт пiщанuЙ пiдрiст

пiдлiсок

Л iсопатологiчна 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 xBoi7

листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану дерев)
всuхання depeв. вidлvщення корч на сmовOурзш
@я,ypaжeннЯ]cильний(пooдинoкe,cлабкe,cepeднe,cильнe)

Вид розподiлу пошкод}(ених дерев: , кvрmuннuй
(поодинокий , груповий , куртинний )

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 320_ куб. м., у тому числi сухостiйноТ _250_ куб.

м,

Майсmер лiсч обхоdч Ngl
(посада)

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:
_----<=<< Яроцькuй Б.В.

(iнiцlали та прiзвище)

,f аг 2ф/року

лrсничии
(лiсничий (помiчник лiсничого)

4lэхл-6zr;;zi'сl/2z-а}2д-z-i ,//

.{ й2;7

€хпiч В.М.
(iнiцiали та прiзвище)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтаРного

"ъ):2;#ш)у"^u)2:Щ,>u*)"^"W-,-аzzаz'7fu z-

Ca///zLa/ua;

(пiдпис)

/./й//2r'



Лiсництво Арmемiвське
Квартал Ns 81 видiл Ns 5

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Реслублiка Крим, обласгь)

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

урочище

дiлянка Ns площа 0.2 rа

1

Таксацiйна характеристика насадження

Склад бСз2СзlДзlОс,, BiK 70/l20/l20/71 poKiB, бонiтет 1 середнiй дiаметр 22/32/44/24
сантиметрiв, середня висота 21/2J4/2I/20 MeTpiB, повнота 0{ти1 лiсу В2ДС , рельоф рiвнuннuЙ,

пiдлiсок

Л iсопатологiчна характеристи ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання де-
рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво't/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання xBoil
листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану дерев)

mа всuхання 0ерев, вidлvшення корч на сmовбvрах в наслidок пошкоdження кореневою
еvбкою Ступiнь пошкодження, ураження: сильний (поодиноке,

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

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)_310_ куб. м., у тому числi сухостiйноТ _248_ куб.
м.

Майсmер лiсч обхоOч Ng3

(посада)

Ознаки погiрцgннqзtану лiсових насаджень виявив:

Ч_ ЯроцькuйБ.В.

'^* 
(iнiцiали та прiзвище)

€хнiч В.М.
(iнiцiали та прiзвище)

стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.rm)ф*z"r @ ф;;а4р?
CQ/"/z{ar/,/a-/ 

f

/r2й

"/ 2г 2у/року

лlсничии
(лiсничий (помlчник лiсничого)

"// аГ 2Й/року

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 полiпшення санiтарного

/?, /



повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xapkiBcbka обласmь
(Автономна Реслублiка Крим, область)

урочище

дiлянка Ns площа 1.0 га

1

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз,, вiк 76 poKiB, бонiтет 1 середнiй дiаметр 26 сантиметрiв, середня висота 24 MeTpiB,
повнота 0,7типлiсу В2ДС , рельоф рiвнuннuй, експозицiя '- 

,, rрунт пiщанuй пiдрiст
пiдлiсок

Л iсопатологiчна характеристи ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання де-
рев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хво't/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/

листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану дерев)
вiOмuрання mа всuхання 0ерев. вiOлvшення корч на сmовбvрах в наслiOок пошкоdження кореневою
еvбкою. Ступiнь пошкодження, ураження: сильний (поодиноке, слабке, середне, сильне)

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

0бсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) _191_ куб. м., у тому числi сухостiйноТ _153_ куб.

м.

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Лiсництво Дрmемiвське
Квартал Ns 128 видiл Ne 7

Майсmер лiсч обхоOч Ng8
(лосада)

_!ле Сорокоmяеа М.о.
(iнiцiали та прiзвище)

-// 2{ 2й/року
лlсничии €хнiч В.М.

(iнiцiали та прiзвище)(лiсничий (помiчник лiсничого)

_/l 2r'

frпJааz:
Р С ZП, Z%,>/"z7'2,2ra/zz-z-, 

2

:/ а//Z"rУ

ZV{$oKy

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 полiпшення санiтарного

ё./fuа/ru-



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдоNллЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa
(Автономна Республiка Крим, область)

Лiсни цтво Червонооскiльське урочище
квартал N9 3 видiл N9 9 дiлянка Ns площа 0,1 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Влч+Сз BiK 71poKiB, бонiтет 2 . середнiй дiаметр 28 сантиметрiв, сеqедня висота 2'|

MeTpiB, повнота 0.60 , тип лiсч в2дС рельоф Рiвнинний 

-, 
експозицiя 

---lгрунт пiщаний пiдрiст , пlдлiсок

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

та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоt7листя, наявнiсть гусенi,

масовий лiт метеликiв, опадання хвот/листя, вiдущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не

xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерер внаслiдок
пошкодження стовбуровою гниллю

Ступiнь пошкодження, ураження. Сильне
(поодиноке, слабке, середно, сильне)

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

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipH о) /9D *rб. MeTpiB, у тому числi

сухостiйно:i rа куб. MeTpiB

(посца)

/о 2о21

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничоrо)

року

Швед Р.В.
(iнiцiали та прiзвище)

Бчгера о.А.
(iнiцiали та прiзвище)

л ,(.о 2021 року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого

лiсозахисного пiдприомства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи iнших 3аходiв 3

полiпшення санiтарного станu лiсiв за результатами огляду санjIарного стану лiсовоТ дiлянки,

(еrпшл.7&rо фе7zrrпz се/цl"_2в2с,, /FDrr, cazzryzTztpl

/оuэ/еШ;лсgryтаzэс
Ю Г t| lltt tra{l", /alaleacrr- "

4з_ 4с " 2о?{р
/ В, fu7.ý*;



Лiсництво Червонооскiльське
кварт€lл Ns 30 видiл Ns 7

урочище
дiлянка Nч 

,t
площа 0,8 гепарiв

Таксацiйна хараперистика насцження

Ознаки погiршення стану лiсових нас
МаЙстер лiсУ аh'Р Бескорсий l.B,.

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

обсяг ушкодженоi деревини на 1 гепарi (oKoMipH о) 3i,О *уб, MeTpiB, у тому числiСУхостiйно:i .tЮ куб, MeipiB

(лiсничий (помiчник лiоtичого) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

=!l ОГ 2021року
висновок iнженера вiдiлу (iekTopy) охорони i захисry лiсу державного лiсогосподарського(лiсомисливського) пiдприемстrr'rъо представника державного спецiалiзованого
лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностiздiййьirня лiсозахисних чи iнших заходiв зполiпшенНя санiтарного стану лiсiв за рфультатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.ql2

Jett-ослсlz., 
5-бс-ц.о 7_- б-гос4е.<_{ ?l&.a" сrо,"''

(посада) (пцпис,l (iнiцiали та прЬвище)

-е! ОГ 2021 року n./
_пом лiсничого

КччугураО.l.

eafu{'t+r.B,v la-o t"
rur1,1-.O(,

Й*. {rr; _й}со "'оw 
gр-"

Qrй П,, ИF- { n.,'*sor*, -- "
2t, or. 2ю2/р_

(пiдпис)

(пiдпис)

/В B-7-S.l



Додаток 2

до Санiтарних правил

пOвlдOмлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

хапкiвська
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП к lзюмський лiсгоспD
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво Червонооскiльське урочище
квартал Ns 53 видiл Ns 24 дiлянка No 1 площа 0,5 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 10Сз BiK 69 poKiB, бонiтет 2 , середнiй дiаметр 20 сантиметрiв, середня висота 17

MeTpiB, повнота 0.80 , тип лiсу АlС рельеф Рiвнинний _, експозицiя __,

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоj7листя, наявнiсть гусеНi,

масовий лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi о3наки, не

xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кореневою ryбкою)

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

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

на '1 гектарi (окомiрнф 
'Оh 

куб. MeTpiB, у тому числiОбсяг ушкодженоТ деревини
сухостiйноi /а L' куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

Майстер лiсу
(посада)

t/ -./,/ 2021

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

року

Бескорсий l.B.

(iнiцiали та лрiзвице)

Бугера О.А.
(iнiцiали та прiзвище)

-4 ,// 2021 року
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

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

Ре*л-.r,*.,х.ВО,_ фД"т"^ оэfФ[сt-ь<,_s. Мrл ев.-:tВ7i,-ьГ

'#;,ffi, @r €.д/фý";
2> f1'_ z сэ2-(1l,-



flодаток z
до Санiтарних прави/l

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових llасаджень

XapKiBcbKa. qýдаqтц
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господа_рство"
(наЙменування власника лiсiв, постiЙного лiсокористувача)

урочище
,Щiлянка Ns / Площа Q{гектарiв

п

Лiсництво 'fr4.e оцэожjаз P}le
Квартал }гэ 7q видiл Ns ./:

ТаксацiЙна характеристика насадження

Склад /0/а , BiK Щрок.iв,_бонiтетJ, середнiй дiаметр /f сантиметрiв,
поu"оiШ, ,лп Гirу ht , рельеф'рiвнинний,'.*.поrлli, _,

се ред н я висот а /! метр i в,

rрунт Qjl]цjщФlий пiдрiст
пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiЙ, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво'i/листя, наявнiсть гусенi, масовиЙ лiт
метеликiв, опадання хвоt/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не характернi для
нормального стану дерев) вiдмирання та всиханн8 дерев внаслiдок ураження кореневою губкою

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев: Ч1,1rr"ОВ cLL
(поодинокий, груповий, куртинний)

;r"ЬЧ}"lТ"ffi ?,iХУё#Ж:JrТ;;РЖ;3"'-ИЩ
FР*о6r*ri' ut,'с,эiаЭо,пЬ ДЛ

lИS7 Z А.
(iнiцiали та прiзвище)

бrry" а /
(iнiцiали та прiзвище)

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень ви

Майстер лiсу

(посада)

30. 09. zozr року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

3Э,*О3-_юztроку

a/rr'r"
(посада)

L } .t o. zo,o.

(пiдпис)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охороIIи i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдrтриемства або предс]тавника лержав}Iого
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства Iдодо необхiдностi здiйсненtrя лiсозахисtiих

(пiдпис) прiзшище)

.Zl *



!,олаток 2
ло Санiтарних правил

IlОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xaokiBcbka обласmь
r o,*,uur,,,i', raa,,r,.r*о r, гrr,-u,r* ra )

__ ДП кtзюм.ськuП. л
(ttаГtлlснrllаltня B.пac}lllKa,Iicil}. ll()с|,iiil|оltl;tiсокорисrувача)

Лiсitицтво Сmуdен е цьке
KBapTa"ll Л} 140 видiлЛЪ2 дi.llянкаNs l

Таксацiйна характеристика насад}кення

I l"lloItta 0,4 l,a

BiK 70 poKiB, бонiтет ,1, середнiй лiаметр_20 сантиметрiв, середlня висотаСклад _l0Сз_,
0.8 трп лiсу
пiдtлiсок

В2l]С_, рельеф piBttultttltй. експозицiя ___. грун,г ttiсчсtttuй rriдрiст

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодх(ення насадження (лiсова пожежц буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захараrценiсть, об'iiання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурах ,га iншi ознаки, не xapaKTepHi для
Ilормального стану лерев) __вiлмирання та_всихання дерев, внаслiдок ураження кореневою
I-Yокоlо.

CTylri нь lIоLllкод)tеt,lIlя. ура)(еl{Ilя : ccpe1,1HC
( lloo,,lпlIoKc. с:llбке. cepe]tHc _ clutbHe)

( пооjIlllloKllii. гр} rIoBl]ii. к\,рT,пlllIllii)

куб. MeTpil], у гому чис.lli сухос,гiйrlоТ 7О

Озtlаки гtоl,iрll lеl t ttя стану .ltiсових I{асалr(еlI I) виявив :

|I1ф9 цlццл i су о (lxo ф ЛЬ 5

( посала)

l. ов. 202 l року

ц!lц-цчцц_
(lliсни,tий (rlошliчtlпк .,tiснпчсtго)

7.о6. 202l_ року

..с2фюlъ<,.-еz

k l П rап;/or,щ.rlоо<- аоц 
v

-------t------- j-

Вид розполiэlу пошкод}кених дерев: zруповuй

Обсяг уtпкод}кеноi деревини на 1 r,eKTapi (oKoMipHo) /Jj
куб. м.

Конdраmьев С.Б.

(iнiцiми,га прiзвишtе)

Бурлачка 0.I.
(iнiuizurи та прrзвиLuе)

Висtlовок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захист,у лiсу дерrr<авного rliсогосподарського (лiсомисливського)
lliдгlрисмс,гва або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдtlостi
здiйсненtля лiсозахисних чи iнших заход]iв з полiпшtення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду.}Ж;" СТаНУ .llicoBoT ДiЛЯНКИ: 

,P*u.5 о,fоол" "r b;eu..+ 
fftl-ra ,.о;"

/ т* 
e-a,le.la rЙrlц."-a: 

"

(пiдпис)

(iнrrriали та прiзвише)( посала )

202 l року

/.o.B*s",j



Дода,гок 2

ло Санiтарних правиJ|

ПОВIДОМjIЕННЯ
про r]ояву ознак погiрrпення санiтарного cTally J]iсових насаджень

х ар к i в с ь kct о (ll t ct с пlь
(AB1,ol loM |.la Pecttl,ý11 iцл Крилt" об;tас-гь )

ДП к lзtомськuй tlic?ocllD

Лiсництво Спrydенецьке
Кварта.п Лl} 140

(tlaiiMeltvBalttlrl l},iltlclIllKtt_ticiB. tlilctiiittoltl,tictlKt,l1,1t.tctvBa,ta)

вилiлЛ}2 лi.llяllкаЛ} 2

'Гаксацiйна характеристика Li асаджеttня

Склад _10Сз_,
48 тип лiсу
lriдлiсок

BiK 70 poкiB, бонiтет 1, середнiй дiаметр_20 саIIтиметрiв, середня висота
В2ДЕ . рельсф piBtttlttttttli, ексIlозиtliя _. грунт пiсчаtttt|t пiдрiст

202 l року

КtlLФрцццев е.П
1iнirtiiulи,t,a ltlri,tBt.ttttc)

Бурлачка 0.I.
( ittirLia,rlп ra прi,звиLtiе)

П"цоIllа 0,5 t а

2| м., повнота

?ý

lIiсопа,гологi чн а характеристи ка насадже}{ня

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй" снiголам, обледенiння, вiдмирання та
всихання дерев, захаращенiсть. об'Тдання шкiдниками хвоТ/лист,я, наявнiсть гусенi, масовиЙ лi,г
метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлущення кори tta стовбурах та iHlпi ознаки, не xapaкTepнi /lJlя
l{ормii"льного стану дерев) _ вiдмирання та__всихання дерев. внаслiдок ураження кореневок)
I,VOкою.

СтУпiнь пошкодження, урах(ення: _середн€ _ 
(ll()o]lпtlo^e, сltабке, cepeltHc, сильие)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: zруповuй _ (ttОО,tПНОкий, грvповнй, кур,[инний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на l гектарi (oKoMipHo) 3Ф куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноТ
куб. м.

Ознаки погiршrення стану лiсових насаджень явив:

l!цДеацр_длел о бхо dJl ЛЬ 5

(Iioc.Цa)

?,ов.
дцн_ц!цц

(.цiсничий (помiчник лiснtrчого)

4. о в, 2о21 року

ВИСНОВОК iH>lteHepa вiддiлу (сектору) охоро1-1и i захисr,у лiсу дерrкавноl-о .гl iсоl,осполарського (лiсомис.itивського)
пiлприсмства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного гliлприсмства щодо необхiдностi
ЗДiйСнення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду
санiтарногО стану лiсовоТдiлянки: Реюо"rеЧS/О€а,*о tъро€еtrецн-? ?ts ".сд h,
са/4;ru а/Но; 7Ъ7Лвz1.

/Бр €лrцr5 at'b а а?о,| о е

Q а/?П . !аrl с.'€ zr'coлa2 cz е2 -_€--
(t ltlсада)

l 8,о& ,

(Ill]tllllc)

202 l року

( irlilria"lrr га tlpiзBr.tttte)



,Щодаток 2
ло CaHiTapHиx правил

ПОВIДОLIJIЕНFUI
ПРО ПОЯВУ ОЗнак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xaokiBcbka обласmь

Лiсництво Барвiнкiвське урочище
КвартапNs 36 ВидiлNs 16 .ЩiлянкаNs !- площа 0,6 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

СшrаД 19Сзi , BiK 46 poKiB_, бонiтет-L , середнiй дiаметр_Шсантиметрiв, середня
висота*Ц_ MeTpiB, повнота ,ш, Тип лiсУ С2ЛДС , рельеф рiвненнйй 

_ 
-

експозицlя ) грунт чернозем_-____--__J пiдрiст
пlдJIlсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошКодженнЯ насадження (лiсова пожежц буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'цйня шкiдниками хвоi7листя.
наявнiсть ryceHi, масовий лiЪ мgтелr*iu, оrrада""" йоi/листя, ulЙй;;";;;й ;;
стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi дlя нормrrльного стану деревj

Сryпiнь пошкодження, ураження:
(поодсrоке, слабке, середн€,

Вид розподlлу пошкоджеЕих дерсв: куртиний (ПООДПrОКИЙ, Груповrй, IqФшшrй)

обсяг Iшкоёж9l9i дер_евини Еа 1 гекгарi (oKoMipHo) l37 куб. MeTpiB, у тому
числi сухостiйноi 120 куб, MeTpiB

Ознаки погiршення cTaIry лiсових н€Lсаджень виявив:

Майстер
(посада)

0l липня 2021 року
Лiсничий

(лiсшrчиЁ (помiчrлп лiсrпrчоm)

0l липня 202l року

Дорофеев А.В.
(iнiцiши та rrрiзвlдце)

Чухно С,О,
(iнiцiапп та ярiзвиrце)

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемСтва або предсiавника
спецltlпlзованого лlсозахисного пlдприсмства щодо необхiдностi

-э<ар

державного
державного
здiйснення

лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшеннлсанiтарного стану дtсi
огляду санiтарного стану лiсовоi дiлянки: Б;

результатаNrц

"7ЬФ-."--
?rrt,-ы /i,* bаJ-/ 1,1,r_оД.,.аr.

/

ь*J*л; Цl Сэ-rою /gL

he-tt П " Y?rlш?Lg-tl!<,
2y,>y,zbe/

{В Б/,;еД,



,Щодаток 2
ло Санiтарних правил

повцомлЕнrUI
ПРО пОяВУ оЗЕак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa обласmь

,ЩiлянкаМ !_ шIоща 1.0 гектарiв

Таксацiйна характýристика Еасадження

Скгlад .19Сз_ , BiK 56 poKiB, бонiтет_Ь середнiй дiаметр-шсантиметрiв,
висота,2]_ MeTpiB, повнота,Щ!*, тип лiсу С2JЦС , рельеф пiвненнйй

Ознаки погiршення стану лiсових нflсаджень виявив:

Лiсництво Барвigкiвське
Кварта.гr }lb 38 Впдiл.}lЬ 3

Майстер
(посала)

липЕrI 2021 року
Лiсничий

(лiсlпrчий (пойчrшк лiсrпrчою)

липня 202l року

урочище :

середня

пlдJIlсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

ВИд пОшкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
ВiДмиРання та всихання дерев, з€lхаращенiсть, об'ИаЪня шкiдниками хвоVлистя
наявнiсть ryceHi, масовий лiЪ метел"*iu,'оrrадu"r" Йоi/листя, БiЙЙ;";;;р;;;
стовбурах та iншi ознаки, не хараlrгернi дrя норм€rльного стану лерев)

01

01

Дорофеев А.В.
(iпiщалита rrрiзвшце)

Чухно С.О.
(iвiчiалпта прiзвlще)

ВИСнОвОк iнженера вiддiлу (сектору) охорони i заrисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або представника державного
спецlалlзОваногО лiсозахиснOго пiдпрнемства щодо необхйностi здiйснення
лiСОЗахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами
оглядУ санiтарпого станУ лiсовоi дiлянки: Pur- '--Ра-- 

./ 2 'lz-,--QеЦ Ч{ e'L.,-oj ,tzцХ,сд-l е+-/ ,*.r4.-. { г,d Ь.- Ы;Ж Tff*
/а /

-U Lоuz-g:ъlýL

9 е П П, Yу^а Р rч ..KlJ,} 
u,

2у- а?. 2о.,/
€В ф-л"*г-



.Щодаток 2
ло CaHiTapHиx правил

ПОВЦОМЛЕНFUI
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

Лiсництво Барвiккiвське
Кварта.п }|Ь З8 Видiл }Ь 4

Майстер
(посада)

01 липня 2021 року
Лiсничий

(лiсtлtчий (поlлiчrлк лiсмчоm)

01 липня 2021 року

урочище
,ЩiлянкаNs !_ площа 1.0 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження
Скпад 10Сз. , BiK 61 poKiB, бонiтет_!g_, сер9цнiй дiаметр-22_сантиметрiв, середня

експозицiя грунт чернозем_, пiдрiст
пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

. Вид пошкодження насадження (лiсова пожежъ буревiй, снiголам, обледенiння,
вцмирання та всихання дерев9 захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоt/листя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метелиiiв, опадання хвоi'/листя, вrд.rrущенЕя кори на
сювбураХ та iншi ознаки' не xapaкTepHi д.пЯ норм{лльНого станУ леревj

Ознаки погiршення стану лiсових на9аджень виявив:

Дорофеев А.В.
(iнiттiздп* прiзвще)

Чухно С.О.
(iвiцiапи та прiзвшце)

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або ,ред"iа""ика державного
спецiшliзованого лiсоза<исного пiдприемства щодо нёобхiдностi здiйс"е"""
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами
оглядУ санiтарного стану лiсовоi дiлянки: fпr^ *_* в,л l ,?

ч,/) Ёьцý,г lчfл "*r9;,r 
ols*.'<--c' /4/tО{7еЦ1!'\

Гr*,(*r,.; ,-с) сдолý-Jоz\у\ Л\
рслft" {у^/мry^хи<г е/щ { в" Ь/--Гd )

zy.t,K 2az l 
/) 

\/



Додаток 2
до CaHiTapHиx правиJI

ПОВЦОМJIЕНrUI
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XaoKipcbKa о=блqсm!
(Авюншlпа Реопублiка Kpnr, облась)

Лiсництво Барвiшкiвське урочище
Квартал Ns 39 Видiл }lъ 15 .Щiлянка Ns __1_ площа 0.9 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

СШrад 10СЗl , BiK 5l poKiB, бонiтет*!*, середнiй дiаметр 24 сантиметрiв, середня
висота*ш MeTpiB, повнота,Щý*, тип лiсу С2ЛДС , рельеф рiвненнйй -

експозицtя , грунт чернозем_, пiдрiст
пlдJIlсок

Лiсопаюлогiчна характеристика насаджеЕня

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежq буревiй, снiголам, обледенiння,
ВiДмиРання та всихання дерев" захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi/листя,
наявнiсть ryceHi, масовиЙ лiт метеликiв, опадаЕня хвоii/листя, вiдгryщення кори на
стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepнi дlя норм€rльного стану лерев)

Сryпiнь пошкодженIUI, ураження' u,oo*i-"r" 
(поодсrоке, слабке, Фредrе,

Вид розподiлу пошкоджених дерев: цФтиний 
(ПООДПrОlСЦi, грУповlлi, куртrп*пrф

Обсяг ушкоджец9i деревиЕи на 1 гекгарi (oKoMipHo) 156 куб. MeTpiB, у тому
числi сухостiйноi 1З0 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення cTaIry лiсових нqраджень виявив:

Майстер
(поса,па)

01 липня 2021 року
Лiсничий

(лiсшмяй (поrrriчrпп лiсяrчогrr)

0l липня 2021 року

Дорофеев А.В.
(iвiфапи та rrрiзвлtще)

Чухно С.О.
(iкiцiалпта црiзвлще)

Висновок iнженера вlддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного
ЛiСОгОсподарського (лiсомисливського) пiдприемства або цредставника державного
СПецlалlЗоВаного лiсозаrисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами
огляду санiтарного стану лiсОВОi ДiЛЯНКИ: Ре.*r_ur*rQч- ,*Ь.?

ч*r4дл^^юг hаЯл едц;trЮ**е --Г^-7Ща
/

Г.*j..r-.' /d С+,*эý-ол*ч ,-\,
ФСЛп n Yч.,-а/дс>}^g^r-*- Щ €,В ,37"r."Т

/q
2 tr,oy. zoZ/ 

/



,Щодаток 2
ло Санiтарних правил

повцомIJIЕн}UI
про появу ознак погiршення санiтарного стаЕу лiсових Еасаджень

xaokiBcbka обласmь

експозицiя
пiдriсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'Иання шкiдниками хво'ilлистя,
наявнiсть ryceHi, масовиЙ лiт метеликiв, опадання хвоii/листя, вiдпущення кори на
стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi для норм€rльного стану дерев)

Сryпiнь пошкодження, ураження' uroo*i*"r" 
(поод*rоке, оrабке, середrе,

Вид розподiлу пошкоджених дерев: куртиний (ПООДПrОIИr1, ГРуповrй, ryрпппппi)

Обсяг ушкодженоi деревини на l гекгарi (oKoMipHo) 114 куб. MeTpiB, у тому
числi сухостiйноi 100 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив.

Майстер
(посада)

01 липня 202l року
Лiсничий

(лiсшrчий (помiчrпп лiсшrчою)

01 липня 2021 року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного

лiсогосподарького (лiсомисливського) пiдгrриемства або представника державного
спецlаJIlзованого лlсозаJ<исного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення
лiСоЗахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами
огляду санiтарного стаЕу лiсовоi дiлянки: fe,. *rр L_ ,PфтJJ'A .\

Л (s-чr-ýýýл_ý4_

Дорофеев А.В.
(iнffiалшта прiзвще)

Чухно С,О.
(iвiцiалпта rrрiзвще)

ДQсtсовнg пИпрuемсmво <<Iзtgфсьryе лiсове zоспqdшсmво >
(мft,rепуванrя швсlлrка лiсiв, поотiffrоm лiсокорпстувача)

Лiсництво Барвiнкiвське урочище
Квартап N9 40 В"дiл ЛЬ l fliлянка }ф ]_ ruIоща 0,5 гектарiв

Таксацiйна характеристика насqджоння

Скгlад l9Cr,. , BiK 45 poKiB, бонiтет_!_, середнiй дiаметр 18 сантиметрiв, середня
висота_L1_ MeTpiB, повнота LЕ_, тип лiсу С2ЛДС , рельеф рiвненнЙй - ,грунт чернозем_, пiдрiст

9СПП _ Х*л/ч.ч-^-.J -

2У,w. 2lz/ /

5, Б, rIv-;.;



ПОВЦОМJIЕН}UI
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XaoKi,BcbKa обласmь

Додаток 2
ло Санiтарних правил

Лiсництво Барвiнкiвсько урочище
Квартал ЛЬ 45 Видiл.NЬ 1 ,Щiлянка }lh _]_ площа 0,7 гектарiв

Таксацiйна характ€ристика насадженЕя

Сшrад 10Сз. , BiK 44 poKiB, бонiтет_!g_, середнiй лiаметр_!!_сантиметрiв, середня
висота_l:L MeTpiB, повнота ]LL, тип лiсу С2ЛДС , рельеф
експозицiя фунт пiдрiст пiд.tliсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежq буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'Цання шкiдниками хвоt/листя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоii/листя, вiдrryщення кори на
стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepнi д"гrя нормального стану лерев)
Вiдмирання та всихання дерев в наслiдок ураження кореневою ryбкою

Сryпiнь пошкодження, ураження' uro 'ý-"ru 
(поодlноке, слабке, фредrс,

Вид розподilту пошкоджених дерев: r(уртиний (ПООШСrОrcЙ,гРУПОвrd, куртиlпптй)

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 геrгарi (oKoMipHo) 274 куб. MeTpiB, у тому
числi сухостiйноi 240 к.уб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Майстер
(шосада)

01 липня 2021 року
Лiсничий

(лiошrчий (помiчrлп лiсrлrчоrrэ)

01 липня 2021 року
Висновок iнженера вiддiлу (секюру) охорони i

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або
спецlаJIlзованого. лIсозаJшснOго пlдприсмства, щод0

* Голуб Ю,М.
(iяiцiаш та rrрiзв-це)

Чухно С.О.
(iяiцiалита прiзыще)

захисту лiсу державного
представника державного
необхйностi здiйснення

лlсозахисних чи lнших зuu(одlв з полlпшення санlтарного стану лlсlв за результатами
огляду санiтарного стану лiсовоi дiлянки: Рц*,-елэ5-&*- /"+--,-.
ЧrУ/ПЬц-Ф,Г fu""^. е,.э_',-_tl,_,LL/*^r,J

2&.o3.zoz//



Додаток 2
ло Санiтарних правиJI

ПОВIДОМJIЕН}IJI
про появу ознак погlршення санlтарного стану лlсових насаджень

Лiсництво Барвitlкiвське урочище
Квартал JЧЬ 45 Видiл J\Ъ 1 .Щiлянка Ns 2_ площа 0.3 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Скгlад 10Сз. , BiK 44 poKiB, бонiтет_!д , середнiй дiаметр_!L сантиметрiв, середня
висота_l:L MeTpiB, повнота Ш, тип лiсу С2ЛДС , рельеф рlвненнии
експозицiя rрунт пiдрiст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкоджеЕня насадження (лiсова пожежц буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'Цання шкiдниками хвоi/листя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоii/листя, вiдгryщення кори на
стовбурах та iншi ознаки" не xapaкTepHi для нормального стану лерев)
Вiдмирання та всихання дерев в наслiдок ураження кореневою ryбкою

Сryпiнь пошкодженнrI, ураження: qиJIьна (ПОО,utНОКе, СЛабКе, СеРеД{€,

W
Вид розподiлу пошкоджоних дорев: куртиний (ПООДПrОlОЙ, грУповrй, куртlлшd)

Обсяг ушкодженоi деревини на l гектарi (oKoMipHo) 263 куб. MeTpiB, у тому
числi сухостiйноi 230 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив.

Майстер
(цосада)

01 липня 202l року
Лiсничий

(лiсrпrчиfi (помiчrпш лiсшrчоm)

01 липня 2021 року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiаlriзованого лlсоза>(исного пiдприемства щод0 необхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результуами

'Ij?,;:Жr"r" "У;iСОВОiДiлянки: P*r,-n,7*Zi*-o ./ф,€-цад*
V // О-аu,*2L,--пГ{,

Б-"l*J *t ьаля-ье

Иetl п " Yy,*lt,,al*{cl;@)' Д Б, Ь7Ь';

дерсtсавпе пid прuем сmво <Iшьке лiсо ве zо споd ар сmво >
(ваlfrr.tенуваппя вrисlлrка лiсiв, поgгiftrою лiсокористувача)

Голуб Ю.М.
(iпiшiали та прiзвлrще)

Чухно С.О.
(iяiцiали та тlрiзвлше)

--
(пiдцшс)

д ?, ol ,zoz t 

fэ



Додаток 2
до Санiтарних правил

. повцомJIЕнн,I
про появу ознак погlршенЕя санlтарного стацу лlсових насаджень

Лiсництво БарвiЕкiвське
Кварта.rr JЧЪ 45

Сшrад 10Сз; 
" 

BiK
висота*!1 MeTpiB,

урочище
Вrдiп}lЬ 3 Щiлянка]ф _]_ площа 1.0 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

96 poKiB, бонiтетi, середнiй дiаметр 22 сантиметрiв, середня
повнота,Щý_, тип лiсу С2ЛДС , рельеф рiЕцецgцй ,

Голуб Ю.М.
(irriцiали та трiзвlще)

Чухно С.О.
(irriцiалп та rrрiзв.це)

експозицiя грунт пiдрiст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодженЕя насадження (лiсова пожежq буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'Цання шкiдниками хвоVлистя,
наявнiсть ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоii/листя, вiдrущенtlя кори на
стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi ддrя нормilльного стану лерев)
Вiдмирання та всихання дерев в наслЦок ураження кореневою ryбкою

Сryпiнь пошкодження, ураження: qильна (поодпrоке, слабке, середIе,

w
Вид розподiлу пошкоджених дерев: куртиний (поодпюшп\ груповий, куртlппптф

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 24З куб. MeTpiB, у тому
числi сухостiйноi 200 куб. MeTpiB

Ознаки погiршенЕя стану лiсових насаджень виявив:

Майстер
(посада)

01 липня 2021 року
Лiсничий

(лiсrпrчий (помiчrтш лiсrшчого)

01 липня 2021 року
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або представника державного
спецiалliзов€lного лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення сgнiтарного стану лiсiв за результатами
огляду санiтарного стану лiсовоi дiлянки: rаr_*л"_rБ* ф/,у*,са/ Ц tlb.c.-o Г 

НýР.-, 
@pu-t| иэп.<,>: .

ПJ,ы -bI q цл5м,L

ФСlП u XyalH сD/tц<с/оГ,u

Ф
(пiдшс)

2 tr,сY, ю 2, /
{ Б, Ё-7-*Г.; ,



Додаток 2
до СанiтарЕих правил

ПОВIДОМJIЕННrI
ПРО ПОЯВУ ОЗНак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

xaokiBcbka обласmь

д ер еrcае н е пiQ пр u ал,л сmво к Iз t?ц с ьце лiс р в е zo споl ао сmв о >
(rrаftrrекуванrrя B;racrиrca лiсiв, постitfu ою лiсокориётчвача)

Лiсництво Барвiекiвське
Квартагr Ns 45 Видiл }lb 5

Таксацiйна характеристика насадження

СкrrаД 10Сзв , BiK 52 poKiB, бонiтет_!g*, середнiй дiаметр,22_сантиметрiв, середня
висота_ш MeTpiB, повнота,Щý_, тип лiсу с2лдС , рельеф оiвненнйй-

урочище
.Щiлянка}ф _:l_ площа 1.0 гектарiв

експозицiя rрунт пйрiст пiшliсок

Лiсопаюлогiчна характеристика насадження
Вид поШкодженнЯ насаджеНня (лiсова пожежа буревiй, снiголам, обледенiння,

вiдмираннrl та всихання дерев, захаращенiсть, об'цаъня шкiдниками хвоt/листя,
наявнlсть ryceHi, масовий лiт мgтеликiв, опаданЕя хвоi/листя, вiдпущення кори на
стовбураХ та iншi ознаки' не xapaкTepHi дrЯ нOрмztrlьНого стану лере"i

Майстер
(посада)

01 липня 202l року
Лiсничий

(лiошrчпй (пойчrлк лiслшчоrrr)

01 липня 2021 року

Г-л-/",; -il '-о,/t-oýo лý\

Ос lп , Yчл€мче*J,-гu
2 8,О tr. ?ozty'

Голуб Ю.М.
(iкiцiали та прiзвище)

Чухно С.О.
(iяiттiалп та rrрiавице)

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або ,rредсiа"rrика державного
спецlалlзОваногО лiсоза<исногО пiдприсмства щодО необхiдностi здiйснення
лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшенпя санiтарног0 стаку лiсiв за резyльтатами
огляду санiтарного стану лiсовоi дiлянки: Ге-rr"-Ье*- ;i4"* 'Ч4Мq-ю: /-аХ* с-d^**gг

С В Бv;e,ý,



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдоl\ллЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa
(Автономна Республiка Крим, область)

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

Лiсництво Барвiнкiвське урOчище
квартал N9 45 видiл N0 10 дiлянка No 1 площа 1,0 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 9СзlЯзл BiK 47l47poKiB, бонiтет 1 , середнiй дiаметр 22118 сантиметрiв, середня
висота 15/15 MeTpiB, повнота 0.90 , тип лiсч С2ЛДС рельOф Рiвнинний _, експЙПЙ

Лiсопатологiчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
Та ВСИХаННя дерев, захаращенiсть, об'Тдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть гусенi,
масовиЙ лiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаЙи, не
xapaKTepHi для нормального стану дерев) Вiдмирання та всихання дерев внаслiдок
пошкодження кореневою ryбкою

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

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

О._бс11 уцкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 253 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ _200_ куб. MeTpiB

a-,/)
(пiдпис)

Голуб Ю.М.,
(iнiцiали та лрiзвище)

Чухно С,о.
(iнiцiали та лрiзвице)

Ознаки погiршення стану л iсових насадженi вия ви в :

lvайстер лiсч
(посада)

_01_ _липня_ 2021 року

Лiсничий
(лiсничий (помiчник лiсничого)

_01 липня 2021року
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
полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки.
rL*,**--f€-* ?i-4.r"^л c!al*а. Й*- е-л фЬ:
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ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарцого стану лiсових насаджень

Хаоцi.рська qблчсрg
(Автопомпа Республiка Kpmrr, бласть)

Щодаток 2
до Санiтарних правил

Лiсництво Барвiекiвське урсчище
КварталNs 46 В"дiлNs 1б .ЩiлянкаNs !- площа 0.9 гектарiв

Таксацiйна характеристика насqдження

Скгlад 10Сзв, BiK 51 poKiB, бонiтет_|- середнiй дiамец 22

пiдрiст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пОшкодження насадження (лiсова пожеж4 буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, зzlхаращенiсть, об'Иання шкiдниками хвоt/листя
наявнiсть ryceHi, масовий лй йетвпr*i", опадйня йоi/листя, Ыiдuущ*rr" *ор" ,u
стовбурах та iншi ознаки, не xapaкTepHi дlrя нормЕл"льного стану дерев)

висота_ltб_ MeTpiB, повнота ,Q,L , тиII лiсу С2ШIС , рельеф

Майстер
(посада)

01 липня 2021 року
Лiсничий

(лiсшлчий (пойчrлк лiсвrчоm)

01 липня 2021 року

Сryпiнь пошкоджеtlня, ураження' _о a9-""" 
(поодtноке, слабке, середrе,

Вид розподiлу пошкоджених дерев: куртиний (ПООДШЮКlПi,груповrт!, курпшлrиф

ОбСяг у_шкодж9ноi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 351 куб. MeTpiB, у тому
числi сухостiйноi 300 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

Гоrryб Ю.М.
(iпiцiалитв прiзввще)

Чухно С.О.
(i#dа.rrи та rrрiqпЕще)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемСтва або представника
спецltlлlзованого лlсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi

державного
державного
здiйснення

лlсозахисних чи lнших заходlв з полlпшення сзнlта
огляду санiтарного стану лiсовоi дiлянки: В ,^{ С|Сс_ъ

ффе*.2а-r--*Г и/* С-о-.-r,,-4-*_- Ь.r
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