ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Кролевецьке урочище Ворожбитове квартал 22 виділ 2 площа 3,9 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад 8Сз1Бп1Акб вік 82 років, бонітет 1А, середній діаметр 38 сантиметрів, середня висота
34 метрів, повнота 0,7 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґрунт ____ _
__________, підріст______-________, підл ісок____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявні*
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): верхівковий короїд
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 26 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 25 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насадж^ь виявив:
Ст. майстер лісу

М.О. Литвинчук
(підпис)

12 вересня 2021 року
лісничий

С.О.Ващенко
^ІЇр н с)

13 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державно г
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державі
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних як
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний мікробіологначальник відділу
лісової фітопатології ДСЛП
«Харківлісозахист»
20 ^

року

А.Д.Воробей
(Й/ТПІДПИЙ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Кролевецьке урочище Ворожбитове квартал 22 виділ 10 площа 1,7 та
Таксаційна характеристика насадження
Склад ЮСзк вік 85 років, бонітет 1А, середній діаметр 29 сантиметрів, середня висота 32
метрів, повнота 0,7 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґ р у н т _______________ , підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 27 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 26 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
Ст. майстер лісу

М.О. Литвинчук

______

ІЗ жовтня 2021 року
С. О.Ващенко

лісничии
(підпис)

15 жовтня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника д е р ж а в н о г о
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний мікробіолог начальник відділу
лісової фітопатології ДСЛП
«Харківлісозахист»
______ 20 у / року

А.Д. Воробей

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Кролевецьке урочище Ставище квартал 55 виділ 7 площа 1 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад ІОСз вік 82 років, бонітет 1А, середній діаметр 27 сантиметрів, середня висота 32
метрів, повнота 0,6 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґрунт ______
__________, підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): верхівковий короїд
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 26 куб. метрів, у тому числі
ухостійної 25 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
Лісник

__________

М.В. Левкович

(підпис)

12 вересня 2021 року
лісничий

С.О.Ващенко
Дшдпис)

13 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний мікробіологначальник відділу
лісової фітопатології ДСЛП
«Харківлісозахист»
20.

року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Кролевецьке урочище Ставище квартал 55 виділ 10 площа 3,4 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад 9Сз1Бп вік 88 років, бонітет 1А. середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 36
метрів, повнота 0,6 , рельєф рівнинний, експозиція______-____, ґрунт ______
______, підріст______-________, підлісок__-_________
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеній я
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): верхівковий короїд
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий,куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 27 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 25 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
Лісник

___________

М.В. Левкович

(підпис)

12 вересня 2021 року
лісничий

13 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних :ь
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного ста лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний мікробіологначальник відділу
лісової фітопатології ДСЛП
«Харківлісозахист»
У

^
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А.Д.Воробей

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Кролевецьке урочище Ставище квартал 57 виділ 9 площа 4,3 та
Таксаційна характеристика насадження
Склад 8Сз2Акб вік 87 років, бонітет 1А, середній діаметр 29 сантиметрів, середня висота 32
метрів, повнота 0,7 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґ р у н т __________________ , підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): верхівковий короїд
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 28 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 26 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
М.В. Левкович

Лісник
(підпис)

13 жовтня 2021 року
С.О.Ващенко

лісничий
(підпис)

15 жовтня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний мікробіолог начальник відділу
лісової фітопатології ДСЛП
«Харківлісозахист»

(Р/

20

- року

А.Д. Воробей

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Кролевецьке урочище Ставище квартал 57 виділ 10 площа 8,0 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад ЮСз вік 83 років, бонітет 1А, середній діаметр 29 сантиметрів, середня висота 32
метрів, повнота 0,65 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґ р у н т ______ _________ , підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): верхівковий короїд
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на, 1 гектарі (окомірно) 26 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 24 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
Лісник

М.В. Левкович
(підпис)

13 жовтня 2021 року
лісничий

С.О.Ващенко
(підпис)

15 жовтня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний мікробіолог начальник відділу
лісової фітопатології ДСЛП
«Харківлісозахист»
Й'

^

20

року

А.Д. Воробей

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Кролевецьке урочище Майорівка квартал 11 виділ 18 площа 4,1 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад 7Сз1Дз1Бп1Влч вік 89 років, бонітет 1А, середній діаметр 29 сантиметрів, середня
висота 32 метрів, повнота 0,6 , рельєф рівнинний, експозиція______-____, ґрунт________ _________ , підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): верхівковий короїд
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, курганний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 24 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 23 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
Лісник

В.І. Коблюк
(підпис)

13 жовтня 2021 року
лісничий

С.О.Ващенко
(підпис)

15 жовтня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний мікробіолог начальник відділу
лісової фітопатології ДСЛП
«Харківлісозахист»
&
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А.Д. Воробей

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Кролевецьке урочище Майорівка квартал 12 виділ 4 площа 8,8 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад 7СзкЗДз вік 82 років, бонітет 1, середній діаметр 26 сантиметрів, середня висота 32
метрів, повнота 0,6 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґ р у н т _______________ , підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий,куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 23 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
В.І. Коблюк

Лісник
(підпис)

13 жовтня 2021 року
С.О.Ващенко

лісничий
(підпис)

15 жовтня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний мікробіолог начальник відділу
лісової фітопатології ДСЛП
«Харківлісозахист»
‘уу______ 20
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Грузчанське урочище Ретинська дача 23 виділ 2 площа 9,2 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад ЮСз вік 83 років, бонітет 1А, середній діаметр ЗО сантиметрів, середня висота 36
метрів, повнота 0,7 , рельєф рівнинний, експозиція __________ , ґ р у н т ___________________, підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): верхівковий короїд
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 26 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 25 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
Дубина І.О.

Ст. майстер лісу
10 серпня 2021р.

Степанець Сі.

лісничий

12 серпня 2021р.
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний мікробіологначальник відділу
лісової фітопатології ДСЛП
«Харківлісозахист»
&_____ -■^ •’

20

року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Грузчанське урочище Типка 8 виділ 6 площа 6,3 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад ЮДз вік 144 років, бонітет 1, середній діаметр 29 сантиметрів, середня висота 48
метрів, повнота 0,65 , рельєф рівнинний, експозиція ______ґ р у н т __________________ , підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): грибкові захворювання
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 18 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
Самусь О.О.

Ст. майстер лісу
(підпис)

10 серпня 2021р.
лісничий

-

Степанець С.ї.

(п ід п и с^^

12 серпня 2021р.

X

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний мікробіологначальник відділу
лісової фітопатології ДСЛП
«Харківлісозахист»

А.Д.Воробей
(підпис)

<
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевсцьке лісомисливське господарство»
Лісництво Дубовицьке урочище Дубовицька дача квартал №49 виділ 15 площа 3,4 та
Таксаційна характеристика насадження
Склад ЮСзк вік 83 років, бонітет 1А, середній діаметр 29 сантиметрів, середня висота 36
метрів, повнота 0,6 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґ р у н т _________•
_________ , підріст
-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 28 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 27 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень вия^йв:
лісник

Бойчун М.І.
(підпис)

07 вересня 2021р.
лісничий

Петрикей Ю.А.
(підпис)

09 вересня 2021р.
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний мікробіологначальник відділу
лісової фітопатології ДСЛП
«Харківлісозахист»
&

^
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А.Д.Воробей

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Дубовицьке урочище Дубовицька дача квартал №49 виділ 13 площа 4,0 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад ЮСзк вік 83 років, бонітет 1А, середній діаметр 29 сантиметрів, середня висота 36
метрів, повнота 0,6 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґрунт _ _ _ _ _ _______ , підріст______-________, підлісок
__-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 28 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 27 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень видвивь
лісник

Бойчун М.І.

07 вересня 2021р.
лісничий

Петрикей Ю.А.
(підпис)

09 вересня 2021р.
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний мікробіологначальник відділу
лісової фітопатології ДСЛП
«Харківлісозахист»
&Ґ____ 20
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Дубовицьке урочище Дубовицька дача квартал №49 виділ 14 площа 3,6 та
Таксаційна характеристика насадження
Склад ЮСзк вік 83 років, бонітет 1А, середній діаметр 29 сантиметрів, середня висота 36
метрів, повнота 0,6 , рельєф рівнинний, експозиція
, ґрунт
, підріст
, підлісок
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 28 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 27 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявиі
лісник

Бойчун М.І.

07 вересня 2021р.
лісничий

_______

Петрикей Ю.А.
(підпис)

09 вересня 2021р.
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний мікробіологначальник відділу
лісової фітопатології ДСЛП
«Харківлісозахист»
& ______ ^ ____ 20 <Л/ року

А.Д.Воробей

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Дубовицьке урочище Дубовицька дача квартал №49 виділ 12 площа 4,0 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад ЮСзк вік 83 років, бонітет 1А, середній діаметр 29 сантиметрів, середня висота 36
метрів, повнота 0,6 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґрунт _______ _________ , підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 28 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 27 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
і

лісник

Бойчун М.І.

(підпис)

07 вересня 2021р.
лісничий

Петрикей Ю.А.
(підпис)

09 вересня 2021р.
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний мікробіологначальник відділу
лісової фітопатології ДСЛП
«Харківлісозахист»
______ ^

20 ^
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Дубовицьке урочище Дубовицька дача квартал №49 виділ 11 площа 4,6 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад ЮСзк вік 83 років, бонітет 1А, середній діаметр 29 сантиметрів, середня висота 36
, ґрунт
метрів, повнота 0,6 , рельєф рівнинний, експозиція
, підлісок
, підріст
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 28 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 27 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень вияци^'
лісник

Бойчун М.І.

_______
(підпис

07 вересня 2021р.
Петрикей Ю.А.

лісничий

09 вересня 2021р.
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний мікробіологначальник відділу
лісової фітопатології ДСЛП
«ХарківліСозахист»
20 ^ року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Андріївка квартал №90 виділ 29 площа 1,1 та
Таксаційна характеристика насадження
Склад ЮСз вік 89 років, бонітет 1А, середній діаметр ЗО сантиметрів, середня висота 40
метрів, повнота 0,7 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґ р у н т _________
__ , підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): верхівковий короїд
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 26 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 24 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
С.О. Назаренко

Майстер лісу
(підпис)
15 вересня 2021 року

С.В.Гаврилко

Лісничий
^>^^ідпис)
І 7 вересня 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибірк£во„ї рубки санітарної
Головний лісопатолог ДСЛП
«Харківлісозахист»

О/

/£ ‘

20 А/ року

Е.В. Воробей

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Крикунка квартал №75 виділ 15 площа 12,5 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад ЮСзк вік 83 років, бонітет 1А, середній діаметр 29 сантиметрів, середня висота 36
метрів, повнота 0,7 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґ р у н т ___________________, підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 23 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насадженьдщівив:
Лісник

О.О. Драган

15 вересня 2021 року
Лісничий

С.В.Гаврилко

17 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних т
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний лісопатолог ДСЛП
«Харківлісозахист»

О / ___

20

7^

року

______ ґ /
(підпис)

Е.В. Воробей

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення с ан іт а р н о го стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Крикунка квартал №74 виділ 6 площа 10,5 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад 8Сз2Бп вік 74 років, бонітет 1Б, середній діаметр 29 сантиметрів, середня висота 36
метрів, повнота 0,7 , рельєф рівнинний, експозиція ______-___ , ґ р у н т ___________ _______ , підріст ______ -________, підлісок_____-_______
Ж
Ш
'Ї
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє

II

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 27 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 25 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень, виявив:
О.О. Драган

Лісник
15 вересня 2021 року

С.В.Гаврилко

Лісничий
(підпис)

17 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний лісопатолог ДСЛП
«Харківлісозахист»

О/

'ТО

Е.В. Воробей

20 гУ року

/Ш
З

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Реутинці квартал №60 виділ 13 площа 1,1 та
Таксаційна характеристика насадження
Склад 8Сз2Бп вік 84 років, бонітет 1А, середній діаметр 29 сантиметрів, середня висота 40
метрів, повнота 0,65 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґ р у н т ___________________, підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледемі .
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): верхівковий короїд
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 24 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
Ст. майстер лісу

Л.В. Чередник

15 вересня 2021 року
Лісничий

С.В.Гаврилко

17 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного ст.
лісової ділянки:
проведення виб іркшшїруб ки санітарної
Головний лісопатолог ДСЛП
«Харківлісозахист»

0/

20 5*/ року

Е.В. Воробей

ні

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Реутинці квартал №56 виділ 1 площа 14,5 та
Таксаційна характеристика насадження
Склад 8Сзк1Бп1Акб вік 74 років, бонітет 1А, середній діаметр 28 сантиметрів, середня
висота 36 метрів, повнота 0,7 , рельєф рівнинний, експозиція
-____, ґрунт______
_________, підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження;
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, курганний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 24 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
Л.В. Чередник

Ст. майстер лісу
15 вересня 2021 року

С.В.Гаврилко

Лісничий

17 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркодсфрубки санітарної
Головний лісопатолог ДСЛП
«Харківлісозахист»
& ї

ІС '

Е.В. Воробей

2 0 / / року

їй

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Реутинці квартал №49 виділ 19 площа 0,2 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад ТСзкЗБп вік 67 років, бонітет 1Б, середній діаметр 25 сантиметрів, середня висота 28
метрів, повнота 0,65 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґрунт ______
__________, підріст______-________, підлісок
-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 26 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 24 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
Ст. майстер лісу

С.О. Назаренко

15 вересня 2021 року
Лісничий

С. В. Гаврил ко

17 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний лісопатолог ДСЛП
«Харківлісозахист»

V'/

Е.В. Воробей

20 <?/ року

5Л

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Реутинці квартал №49 виділ 18 площа 0,3 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад 8Сзк2Акб вік 70 років, бонітет 1А. середній діаметр 27 сантиметрів, середня висота 32
метрів, повнота 0,75 , рельєф рівнинний, експозиція
ґрунт ________ __________, підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 24 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
Ст. майстер лісу

______

С.О. Назаренко
(підпис)

15 вересня 2021 року
Лісничий

С.В.Гаврилко
(підпис)

17 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний лісопатолог ДСЛП
«Харківлісозахист»
-/Р
____ 20 ЇУ року

Е.В. Воробей
(підпис)

1 ?і<

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевсцьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Реутинці квартал №25 виділ 12 площа 1,4 та
Таксаційна характеристика насадження
Склад 9Сзк1Дз вік 77 років, бонітет 1А, середній діаметр 29 сантиметрів, середня висота 36
метрів, повнота 0,8 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґ р у н т ______________, підріст______- _______ , підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): верхівковий короїд
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 26 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 24 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
.

Ст. майстер лісу

С.О. Назаренко

15 вересня 2021 року
Лісничий

С.В.Гаврилко

17 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркчшщ(рубки санітарної
Головний лісопатолог ДСЛП
«Харківлісозахист»

б>ї

*0

20 <?-/ року

Е.В. Воробей
(підпис)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Реутинці квартал №19 виділ 1 площа 28,5 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад ЮСзк вік 74 років, бонітет 1Б, середній діаметр ЗО сантиметрів, середня висота 36
метрів, повнота 0,7 , рельєф рівнинний, експозиція
, ґрунт
, підріст
, підлісок
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 27 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 26 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісо:
Майстер лісу

В.М. Слободяник

15 вересня 2021 року
Лісничий

С.В.Гаврилко

17 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
і санітарної
Головний лісопатолог ДСЛП
«Харківлісозахист»
^

20 Д / року

Е.В. Воробей

ПОВІДОМЛЕННЯ
яро появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
ш
Лісництво Хрещатинське урочище Філоновщина квартал №9 виділ 21 площа 8,4га
Таксаційна характеристика насадження
Склад ЮСзк вік 83 років, бонітет 1А, середній діаметр 29 сантиметрів, середня висота 36
метрів, повнота 0,65 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґ р у н т _______
_________ , підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 24 куб. метрів

уС'І

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
Ст. майстер лісу

С.О. Назаренко

15 вересня 2021 року
Лісничий

С.В.Гаврилко
(підпис)

■
А'і
17 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний лісопатолог ДСЛП
«Харківлісозахист»

О/

40

20 & року

Е.В. Воробей

'

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Філоновщина квартал №8 виділ 4 площа 9,5га
Таксаційна характеристика насадження
Склад ЮСзк вік 89 років, бонітет 1А, середній діаметр 31 сантиметрів, середня висота 44
метрів, повнота 0,65 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґ р у н т _________
_________ , підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 26 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 24 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
Ст. майстер лісу

__________ ) J ґ ^
(підпис)

_____

С.О. Назаренко

15 вересня 2021 року
Лісничий

С.В.Гаврилко

17 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний лісопатолог ДСЛП
«Харківлісозахист»
С У _____ - У

Е.В. Воробей
(підпис)

20 У ґ року
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Андріївка квартал №84 виділ 14 площа 1 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад 9Сз1Бп вік 74 років, бонітет 1А, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 36
метрів, повнота 0,6 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґ р у н т ___________________, підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): верхівковий короїд
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 24 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 23 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень
В.М.Писаренко

Майстер лісу
15 вересня 2021 року

С.В.Гаврилко

Лісничий

17 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
проведення вибіркової рубки санітарної
лісової ділянки:
Головний лісопатолог ДС ЛП
«Харківлісозахист»
О /______ 7 ^

20 ЗУ року

(//
чДл
(пиЛтис)

Е.В. Воробей

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Андріївка квартал №86 виділ 39 площа 0,7 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад ІОСз вік 70 років, бонітет 1А, середній діаметр 27 сантиметрів, середня висота 32
метрів, повнота 0,65 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґрунт _________
__________, підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші,
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): верхівковий короїд
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий,куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 28 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 26 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насадже
Майстер лісу

В. М. Писаренко

15 вересня 2021 року
Лісничий

С.В.Гаврилко
(підпис)

17 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний лісопатолог Д С Л П _______ Е.В. Воробей
«Харківлісозахист»
(підпи<р
Р ~ ґ_____ 20 2-4 року

В'-%

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Добратове квартал №100 виділ 2 площа 5 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад ЮСзк вік 83 років, бонітет 1А, середній діаметр ЗО сантиметрів, середня висота 40
метрів, повнота 0,7 , рельєф рівнинний, експозиція ______ґрунт __ ______ ________ , підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 27 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 24 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив
В.М.Писаренко

Майстер лісу
15 вересня 2021 року

С.В.Гаврилко

Лісничий

17 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головиий лісопатолог ДСЛП
«Харківлісозахист»

ЛА7
підпис)

Е.В. Воробей

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Андріївка квартал №91 виділ 25 площа 10 та
Таксаційна характеристика насадження
Склад ІОСзкп вік 89 років, бонітет 1А, середній діаметр ЗО сантиметрів, середня висота 36
метрів, повнота 0,65 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґ р у н т ___________________, підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий,курганний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 26 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 24 куб. метрів

іШі і ;

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
В.М.Писаренко

Майстер лісу
15 вересня 2021 року

С.В.Гаврилко

Лісничий

Г#

17 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
"оловний лісопатолог ДСЛП
«Харківлісозахист»

о/

20^ /

року

Е.В. Воробей

т

-(підпйс)

«ІУ■

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Андріївна квартал №93 виділ 6 площа 5,2 та
Таксаційна характеристика насадження
Склад 9Сзк1Дз вік 74 років, бонітет 1А, середній діаметр 28 сантиметрів, середня висота 36
метрів, повнота 0,75 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґрунт ________
_______ , підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 28 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 24 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насадщень-виявив:
В.М.Писаренко

Майстер лісу
(підпис)

15 вересня 2021 року
С.В.Гаврилко

Лісничий

17 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний лісопатолог ДСЛП
«Харківлісозахист»
& ______ 20 З і' року

Е.В. Воробей
(підпис

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Андріївка квартал №91 виділ 20 площа 4,1 та
Таксаційна характеристика насадження
Склад 9Сзк1Бп вік 83 років, бонітет 1А, середній діаметр ЗО сантиметрів, середня висота 36
метрів, повнота 0,75 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґрунт _________
_____, підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 24 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 23 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджстпщ.ш-яви в:
В.М.Писаренко

Майстер лісу
(у'п(підпис)
15 вересня 2021 року

С.В.Гаврилко

Лісничий
'З—-^Ц'-Гпі йіпс)
17 вересня 2021 року

*

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний лісопатолог ДСЛП
«Харківлісозахист»

Оі'

20 <?-/ року

Е.В. Воробей
(підпис)

ж

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Андріївка квартал №87 виділі 1 площа 2,9 та
Таксаційна характеристика насадження
Склад ЮСзк вік 94 років, бонітет 1А, середній діаметр 32 сантиметрів, середня висота 44
метрів, повнота 0,65 , рельєф рівнинний, експозиція ______-____, ґ р у н т _________
__________, підріст______-________, підлісок___ -_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє

41
Щ|

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 24 куб. метрів

.її}-%

Ознаки погіршення стану лісових насаджень в
В. М. Писаренко

Майстер лісу
15 вересня 2021 року

С.В.Гаврилко

Лісничий

17 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний лісопатолог ДСЛП
«Харківлісозахист»
СУ_

і
Ы

ш

ш
І

Е.В. Воробей
(підпис)

20 24 року
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Андріївка квартал №84 виділ 23 площа 1,4 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад ЮСзк вік 99 років, бонітет 1А, середній діаметр 31 сантиметрів, середня висота 36
, ґрунт
метрів, повнота 0,7 , рельєф рівнинний, експозиція
, ПІДЛІСОК
, підріст
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): коренева губка
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 26 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 24 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісо:
Майстер лісу

В. М. Писаренко

15 вересня 2021 року
Лісничий

С.В.Гаврилко

17 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних ш
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
і санітарної
Головний лісопатолог ДСЛП
«Харківлісозахист»
О /_______ 20 СУ року

Е.В. Воробей

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
Сумська
Державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство»
Лісництво Хрещатинське урочище Андріївка квартал №78 виділ ЗО площа 1,2 га
Таксаційна характеристика насадження
Склад 9Сз1Бп вік 89 років, бонітет 1А, середній діаметр ЗО сантиметрів, середня висота 40
метрів, повнота 0,65 , рельєф рівнинний, експозиція _____-____, ґ р у н т _______________ , підріст______-________, підлісок_____-_______
Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, не характерні для нормального стану дерев): верхівковий короїд
Ступінь пошкодження, ураження:
середнє
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 23 куб. метрів
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив
В. М. Писаренко

Майстер лісу
15 вересня 2021 року

С.В.Гаврилко

Лісничий
(підпис)

17 вересня 2021 року
Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:
проведення вибіркової рубки санітарної
Головний лісопатолог ДСЛП
«Харківлісозахист»
& /____ / с ?

20 ^

року

Е.В. Воробей

