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V Щодаток 2

. до Санiтарних правил в лiсах УкраТни

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

lё а. ф/2е о у,л,JU/
(Авто

а
м Ц-еБЙпiка Крим, область)

(]

)6а J"zr/; Pl
ик лiсiв, постiйний лiсокор

лlсни

тип лlсу

квартал / ,видiл 3€ ,площа 3,(/ га

Таксацiйна характеристика насадження

склад 8F'^ r ГРЛ +rj,{, BiK 3о р,, бонiтет Ц , серелнiйдiаметр
серелня висота 32 *, повнота 0.g5,

грунт

Лiсопатоло гi.тна характеристика

Вид пошкодження насаджоння (лiсова пожежа, буревiй, снiголам,
всихання дерев, захаращонiсть, об'iдання шкiдниками хвоi/листя,
лiт метеликiв, опадання хвоi/листя,лвiдлущ9r{ня #ори на стовбурах

для нормального стану дерев)

Ступiнь пошкодження, ураження: поодиноке, слабке, 9ý!ýдЕf- сильне (необхiдне пiдкреслити)

BидpoзпoлiлyпoшкoДженихДеpеB:пQo'Дин'Q{Цй'гpyпoвий,'Щ(неoбxiднепiдкpеcлити)

Обсяг ушкодженоi деревини (oKoMipHo), мЗ/га 3 { ,у тому числi сростiйноi

с J3.{{аrц-|1ю

u0!, {еrе:tlЯ 20l.,/ року

огляду

Висновок
iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприсмства або предсl]авника державного спецiалiзованого лiсозахисноГо
пiдприсмства щодо необхiдностi проведення лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих захОДiв за

тарного лiсовоI дiлянки:

обледенiння, вiдмирання та
наявнiсть гусениць, масовий
та iншi ознаки, HexapaKTepHi

,J " ur-r.uч i
(лiоничий (помiчник лiсничого)) (iнiцiали, прiзвище)

ртану
боо,п СР,

(
/.r,r-nen",_ й

Ознаки тtогiршен

(iнiчiали,

ец

'/ л*е.а

(пiдпис) (iнiцiали, п

2

,,03.r, zo,1/ року
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стану
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Додаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак огiршеlr,[lя санiтарного стану лiсових насацжень

а!х,
Республiф Кр4у, область) л
-ra-,LrO ба-.+zz:z- й

.''-' , о .k ( ,ё i квартал Jф з

, грунт , пiдрiст

Лiсо п атологi.rна характеристика насадх(ення

Вид пошкодх(ення насадя(ення (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво'i/листя, вiдлущення7<ор4 на стовбурах та iншi
oзнaки'неxapaкTepнiдлянopМaЛЬнoгocTaнyдеpeв)

а;-
Ступiнь пошкодження, ураження !r-, o И,;-z-Оrф

(поодинбi{е, слабке, середнс, сильне)

Yeu_Wе rspcl-ft,OlQ
(поолинбtlий, груповий, куртинний)

гектарi (oKoMipHo) 8" О куб. MeTpiB, у тому числi

(iнiцiали та прiзвище)

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоi деревини на 1

сухостiйноТ - куб. MreTpiB

1lr, -'
(лiсничий (помiчник лiсничого)

О & 20 /..О року

е-Ь 31е-д/-?ю
(iнiцiали та прiзвище)

8_Ё ai/ 20Р_року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу дер}кавного
лiсог,осподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

фобоi дiлянкц:
Uk>tц

N___Оа_2о&О року

Лiсництво d,*
видiлJф .J 7 дiлянка 6 _ площа О-? гектарiв

( власкика пос,1,114 tIого

(посала)

(посада)



Щодаток 2

ло Санiтарних правил в лiсах Украiни

ПОВLДОМЛЕННrI
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

/z
(Автоном Республiка Крим, область)

,и /ar"ur2
г19

(власн

, квартаJI /а , видiл ,f 9 , площа 7,9 га

, /_ Таксацiйна характеристика насадження

склад lСГ/? J/ {J4 tqч/ , BiK б о р,, бонiтет /J/ , середнiйдiаметр
..р.лrffi"оru7-Q,

лlсництв

тип лiсу %ъБ
грунт

п.ýi

L./лаl |n t2 t

Лiсопатологiчна характористика

Вид пошкодження насадх(ення (лiсова пожежq буревiй, снiголам,
всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя,

х-о СМ,

.(т о
, експозицtя _/rr/ Х-D )-т-

пiдлiсок

обледенiння, вiдмирання та
наявнiсть гусениць, масовий
та iншi ознаки, HexapaKTepHiлiт метеликiв, опадання хвоi7листя, $ и на стовбурах

для нормального стану дерев)

Ступiнь пошкоджоння, ураження: поодиноке, слабке, сд9II9 сильне (необхiлне пiлкреслити)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: продиц!,)дий, груповий. куртинний (необхiлне пiлкреслити)

ознакиaz otзе
стану лlсових н&с&джень в

/с>

Обсяг ушкодженоТ деревини (oKoMipHo), мЗ/га S 0 ,у тому числi сухостiйно\ ? В
/

У / ЛrlrЪ,sо^zl/v

u,/|, {9 20/9року

IJl.tсновок
iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного лiсогосподарського
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдприсмства щодо необхiдностi проведент,tя лiсозахисних чи санiтарно-оздоровчих заходiв за

резуль огл.ядУ caнlTapнorp стану ._л
5g ,ка \у- / 9zct r<э-а)";

нки:

сtt?t'л >е

ч/f'
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р9

оt'еrtх-еlе-ц rn,
(лiсничий (помiчник лiсничого))

zO/S чокy

с л уЬr.?uо,
(iнiцiали, прiзвище)

у%
(iнiцiали,

n d0,
(пос

20 /! року

(пiдпис)

e-2,Z4c

, пiлрiст
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Щодаток 2

до Санiтарних правил

про появу о ак
(i

ПОВIДОМЛЕННЯ
погiршення санiтарногол стану
, ( N ,7п"э э(i- l-:l ) 1, /,, / 1а ( l Z/: l

лlсових насаджень
7

Склаl, / Баt*.ЙчАfr€ фоокiв, б oHiT ет /} 9ередн iй дiаметр J. 2 сантиметр i в,
i,2_rrrTpiB, повнотаЬ_r9l,тип лiсу Dl ,,- , рельсф ?|hr-ot.

Ступiт-lь пошкодження, уражеrшя.. (", е,tъсц)/,а-L ,с,,
(пойи Hok'e, слабке, середнс, сильне)

ВиД розподiлу пошкоджених дерев: t?цлh.п.rх м ,"l,< "с 
,

(f.лffоди нокий, групов ий, куртинний)

1 О.z,r,l,hЦ.,. t.,Цс )ii!r{сu.,U / t /<i) c,c(1(lpyp)ari'

(Ачтоi-lомна Республiка Крим, область)

(найменування вл лlсlв, постlиного лlсо стувача)

Лiсництво6\:,llеu LL.r.( l{tёvrl урочище ,VarLt квартал N9 1/

Таксацiйна характеристика насадження

середня висота
-, експозицiя

Лiсопатологiчна характеристика насадження

ВиД пошкодженнЯ насадх(енНя (лiсова пожех(а, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, Bi
ознаки, не xapaкTePнi для нормальноaо .ru"y дерев)

Ознаки погiршення стану лiсових
Сэl е4a ээеU? :i оk,о.чэ{'t<l,--

/7jф ' а Й ( .(1lл,-rl ,й,- ?,
(посада) (iнiuiали та прiзвище)&ь о у 2О X_f року

,.( .r' r,,ltr,,,.,ъ,LLL;
(лiсничий (помiчник лiснtтчого)

2ОА l року

висновок iHlceHepa вiллiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державногс
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiлприсмства або представника державногс
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iншиХ заходiв з полiптцення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стан}
лlсOво1 дtлянки:

Nа

]Jiцiал и таtпрiзв ище),

и та прiзвище)

(пiлпис)
-la_ () Lr 2Ol / року ,чD'есt,,У-а,

кори на стовбурах та iншi



Щодатоrс 2

ло Санiтарних правил

про появ

(ABTo1-1oMHa Республiка Крим, облас.гь)

(найменуваtлня вйсникаiiсiв, постiйной лi

Лiсництво цl '?,( ,/)/(/( /{tбl,.8 урочище., квартал NЪ
видiл ltg У/ iляlка Nb площа _Щб г

Таксацiйна характеристика насадх(ення

лiсопатологiчна характеристика насадження

ВиД пошкодженнЯ насадх(енНя (лiсова пожех(а, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання д9рев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, Йвнiсть
гl,сенi, масовий лiт метелиltiв, опадання хвоi/листя, вiлдущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не XapaкTepHi для нормального стану дерев)

ознак погiршення санiтарного 9тану лiсових насаджень
1./Х,,ri,/г),),)?)l ,,1.1,)(:,t<,!' i) .1/ /i "ltl/Y

Ступiнь пошкодження, ураження: _ . е(/ц +.у.{
i поол/нокd/ слаб ке, середнс, сильне)

Вид розподiлу пошкоджениХ дерев: , rcуlk/>эъ.l..,мtч ^ t
(пооли tig/(ий, груповий, куртинний)

/j_

Скпарlr!а/дсf,rфк5f,lрокiв, бонiтет /fl середнiй дiаметр .1L сантиметрiв, середня висота

$* r::о:в, повнота ,!Д! тип лiсу D 5n , , рёлiсф ? i,lэсьча_ьсI експозицйre

,o/,t с t,1-1-LЦ,r-,c.c;.
(лiсгrи.Il.tй (помiч l-tик лiсни.Iого)

й с, у 20,},/ року

(iнirriали та

висновок iHrkeHepa вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу дер}кавноголiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмсiва або .rр"д.ьuu""пu державного
СПеЦiаЛiЗОВаНОГО ЛiСОЗахисного пiдприсмстI]а щодо необхiдностi здiйснення лiсоза*r.r"" 

""
* лiсо Boi лiлянl<и : Т1z],,j,x t r 

-l 7.со
уiL{ i.t r] м t zl-""; ,;.о," _ j?,,-.A- ) Ь-е(' ,,,7T1,LL/ ) : ./,l tll^, rо1 ) - сггАtl ^-тэ/)

"-+!,i ,ctr*,ёi / 
,уt ,r"*kffi,1

(посада)

ПОВIДОМЛЕННЯ

истувача)

,Й ОУ 2О,|/ року

(пiлпис) (iнiuiали,а фi.uий.)

(посала)

&6 oir zO!/ року

,tl,,L.c{ ,\-CL l{,f,!
(iнiцiали та прiзвище)


