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Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршання санітарного стану лісових насаджень

(Автономна Республіка Крим, область)(Автономна
м м у  /р>сг{Л“^п'я у ̂  ■ ■л- *

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

кварталЛісництво _  урочище і

виділ № ^  ділянка № ______площа гектарів/ і
Таксаційна характеристика насадження

Склад вік ££ років, бонітет середній діаметр 2 ІІ  сантиметрів, середня висота
1-9 Метрів, повнота тип лісу В г ____ і рельєф

___________ , грунт___________________
експозиція

підріст ПІДЛІСОК

Лісопатологічна характеристика насадження
і

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/лист^, відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)__________________________________________

Ступінь пошкодження, ураження: Щл
поо;(гїоодйноке, слабке, середнє, сильне)

'ґ/іЬкл.О к д с Т ________Вид розподілу пошкоджених дерев:___________ |
(поодинбкйй,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 7^/ куб. метрів, у тому числі 
сухостійної У/7 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив: 

(по<$да)
е>5~ 2021 року

М'Є-а
(лісничий (помічник лісничого)

5~ О Т  2021 року

гтапрі:
,/

(ініціалита прізвище)

/(& ,
(ініціали та прізвище)

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: ^

Інженер ОЗЛ ________^ у ______________ Ю.О.Палюх
(посада) (ініціали та прізвище)

______С 5Г  2021 року



Додаток 2
до Санітарних правил

(Автономна Республіка Крим, область)
СЛ //7, рЬ *и(.<Лиа

■'Гч'ттї/

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршенню санітарного стану лісових насаджень

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво
виділ № /-/ ділянка №  _

___  урочище і

площа С, £- гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад /Г/7 . , вік Д р о к ів , бонітет середній діаметр Р£ сантиметрів, середня висота 
_ф£ метрів,'^повнота , тип лісу Д гЯ с  \ рельєф _____________ , експозиція

підріст

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова по^сежа, буревій, сніголам, обледеніння, 
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність 
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/лист^, відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)'__________________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:

Вид розподілу пошкоджених дерев:

'■ Щ /'
'  (ггоодиноке, слабке, середнє, сильне)

(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) /Ь~ куб. метрів, у тому числі 
сухостійної /О  куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Л.'-р7 (посада(посада)
V ______С5~______2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

0-*>~ 2021 рокул :

(ініціали та прізвище)

ініціали та прізвище)

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 зафезультатами огляду санітарного стану 
лісової ділянки: Є-Р/З_________________

Інженер ОЗЛ ______ __________________  Ю.О.Палюх
(посада) Д ^ р ш п и с ) ;  (ініціали та прізвище)

<с _______2021 року



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

____________________________________________. с . і____________________________________________________________

(Автономна Республіка Крим, область)
________________ О Я  Є / / / Ґ ,. Р е ж и м е  ______________________________________

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво ' £ урочище і_____________________  квартал № /
виділ № ділянка № площа -? 0  гектарів

Г
Таксаційна характеристика насадження

Склад _, вік років, бонітет //_, середній діаметр сантиметрів, середня висота 
''М метрів, повнота 0̂  , тип лісу А?С____ 1 рельєф _________

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 стов£ 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

ах та інші

Ступінь пошкодження, ураження:
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: '.£иії
(поодинокий,груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

(посаді)
Н_ С‘7 2021 року

'(ми хлил
(лісничий (помічник лісничого) 

_______ 2021 року

Г7
1—

(ініціали"та прізвище)

иГ /
ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) оборони • і захисту лісу державного 
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного 
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи 
інших заходів з поліпшення санітарного 
лісової ділянки: иЯ/Т-сп,

- Р
Інженер ОЗЛ 

(посада)
_______О Ь 2021 року

ґого стану лісів зафезультатами огляду санітарного стану
С-Р/5_________________

с)
Ю.О.Палюх

(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

______________________________  с І 4 _______________________________________
(Автономна Республіка Крим, область)

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво ______  урочище ___
виділ № 2.4- ділянка № ______площа / / Г гектарів

" !
Таксаційна характеристика насадження

І
Склад вік років, бонітет 2̂> середній (діаметр Р-1! сантиметрів, середня висота

метрів, Повнота п<(\ тип лісу Ьа. рельєф
, грунт , ПІДЛІСОК

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова по^сежа, буревій, сніголам, обледеніння, 
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність 
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/лист^, відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)_________________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

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

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) йС  куб. метрів, у тому числі 
сухостійної / У  куб, метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив

-р
(посада(посада)

И 2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

______2021 року

(ініціалгїта прізвище)

(ініціали та прізвище)

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: ^СиО— _______________

Інженер ОЗЛ
(посада)

_______ С 2021 року
їпис)

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



і

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

(Автономна Республіка Крим, область)
______________________________________________________І 1  ("Щ  .

вання власника лісів, постійного лісокор(найменування лісокористувача)

Лісництво урочище І 
виділ № ділянка № ______площа і?2  гектарів

'
Таксаційна характеристика насадження

Склад 9СЛЬл, вік^53~років, бонітет середній 
^-^метрів, повнота Сі 9, тип лісу

___________ , грунт______________________ , підріст ________________ , підлісок

квартал № /

діаметр 2М сантиметрів, середня висота 
_____ , рельєф _____________ , експозиція

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)_________________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:

Вид розподілу пошкоджених дерев:

поодиноке, слабке, середнє, сильне)

поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) ЇЬ  куб. метрів, у тому числі 
сухостійної /Д куб. метрів

ж * Л&Ч/
ж(посада).

_______О О 2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

_______ О 2021 року

(ініціали та прізвище)
І

/  уц СфСис- /
(ініціали та прізвище)

захисту лісу державногоВисновок інженера відділу (сектору) охорони і 
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного 
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо {необхідності здійснення лісозахисних чи 
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів ра результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:

Інженер ОЗЛ
(посада)

6° О іГ  2021 року

СчГ/5
Ю.О.Палюх

(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

(найменування

Лісництво •£- урочище 
виділ № ділянка № ______площа

(Автономна Республіка Крим, область)
№ її СИН]'! РсС-7гі/0_.і/У Сі ^
вання власника лісів, постійної лісслісокористувача)

І2_
квартал №  /

гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 9С ^Ьл , вікД^Гроків, бонітет середній ідіаметр 2У сантиметрів, середня висота
-/■̂ метрів, повнота тип лісу }Уг~ £  ̂  ' рельєф _____________ , експозиція

___________ , ґрунт__________________

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/листф відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)_________________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:
поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: УІ
одинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) /5~  куб. метрів, у тому числі 
сухостійної /Д куб. метрів

ж * ■МЬі/
(посада) /

Р5~  2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

Ь________ С Ь 2021 року

С & 'ц ц .У 'і-$ , /?  
(ініціали та прізвище)

/  уіі і /'
(ініціали та прізвище)

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: _______________________

Інженер ОЗЛ _______  / /  ' /  \_______  Ю.О.Палюх
(посада) | (ініціали та прізвище)

<с О _____ 2021 року



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Кпим, область1)(Автономна Республіка Крим, область) 

ання власника лісів, постійного лісоко](найменування власника лісів, постірк

Лісництво _______ урочище |
виділ № ділянка № _____ площа 4,3 гектарів

і лісокористувача)

квартал № У

Таксаційна характеристика насадження

Склад /Уу і/п  , вік Д р о к ів , бонітет і_, середній Ідіаметр 2.2. сантиметрів, середня висота
1-7- метрів, повнота А<&Т тип лісу 0 £- рельєф ___________ експозиція

підріст , підлісок

Лісопатологічна характеристика насадженняі
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)_________________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:

Вид розподілу пошкоджених дерев:

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

_________і п я е ш /&>&(.(><-'_____________________
(поодинокйй,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) У^  куб. метрів, у тому числі 
сухостійної ф- куб. метрів

' (посаді

к . 2021  року

(лісничий (помічник лісничого)

_______2021 року

(ініціали прізвище)

І 7А<-ЧСМ<-*£ / і  <в.і £а-
(ініцініціали та прізвище)

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: Н ^ ^  _________________

Інженер ОЗЛ
(посада)

<с Р 6 ~  2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

_______________________ _____________________________________
(Автономна Республіка Крим, область)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)
<>иі е_

Лісництво урочище квартал №
виділ № 2 , ділянка № ______площа Д  0  гектарів

Таксаційна характеристика насадженняІ
Склад / , вік £^років, бонітет середній |діаметр Р2_ сантиметрів, середня висота

__________ , експозиція
б

метрів, тювнота С,А , тип лісу 
___________ , ґрунт_______________________, підріст

2. 0£- !_____ , рельєф
ПІДЛІСОК

Лісопатологічна характеристика насадження
1

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, 
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий ліг метеликів, опадання хвої/лист^, відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)'__________________________________________

Ступінь пошкодження, ураження: 1 /П.-0
Слабке,(поодиноке. середнє, сильне)

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

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) -/6 куб. метрів, у тому числі 
сухостійної -/і' куб. метрів ;

Ознаки погіршення стану

У ?
(посада)

______2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

Ь~  2021 року

(ініціали та прізвище)

ніціали та прізвище)

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:

Інженер ОЗЛ
(посада)

_______2021 року

Ю.О.Палюх 
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

________________________ <-Ні ____________________________
(Автономна Республіка Крим, область)
&ІЇС А і  ЇЇи Рслссцц СС 7/1

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво С^'Л- ( урочище і_________________________________

виділ № 2  ділянка № ______площа ^ 0 гектарів
квартал № З

Таксаційна характеристика насадження
І

Склад - вік І)/років, бонітет 2-̂  середній Ідіаметр 9.4 сантиметрів, середня висота
метрів.' повнота С,&6 , тип лісу Де І_____ , рельєф _____________ , експозиція

___________, ґрунт______________________ , підріст _ | ______________ , підлісок______________

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова по^сежа, буревій, сніголам, обледеніння, 
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність 
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/лист^, 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

та інші

Ступінь пошкодження, ураження:
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:
(цоодинокйй,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окрмірно) і 6 куб. метрів, у тому числі 
сухостійної О куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

(посада)
2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

,6 ~ С 2021 року

(ініціали та прізвище)

/Ь и
(ініціали та прізвище)

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

х-.' /ті £2діллплп. уЦі'ї -----------------------------

Інженер ОЗЛ ^ л і / / Ю.О.Палюх
" ~7( / //У / /у^(посада) ( { (ш т т ) (ініціали та прізвище)

0*Г 2021 року /



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак, погіршення санітарного стану лісових насаджень

_________________________________________________________ и  г-4 ^ - _______________________________________________________________________

(Автономна Республіка Крим, область)
и и / ^ х : с .92^

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво ______ урочище ____ ____________________
виділ № /  ділянка № ______площа гектарів

✓
Таксаційна характеристика насадження

Скп&дЩЩ  вік Оі років, бонітет 2 _, середній діаметр 2.Цсантиметрів, середня висота 
• метрів, повнота р,£, тип лісу /Ч&Є______  , рельєф

квартал №

експозиція

Лісопатологічна характеристика насадження
1 • її; 
і

Вид пошкодження насадження (лісова по^сежа, буревій, сніголам, обледеніння, 
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність 
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/лист^, відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)__________________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:

Вид розподілу пошкоджених дерев:

(іродиноке, слабке, середнє, сильне)

(поодинокий^ груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насадже;

^ р  
'  (посаді
С>£ 2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

______^  _____ 2021 року

(ініціали т^ прізвище)

(пі^ийс) і ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони- і захисту лісу державного 
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного 
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодоінеобхідності здійснення лісозахисних чи 
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану 
лісової ділянки: іісррс/ур- ______________________

Інженер ОЗЛ х / р /  \_______  Ю.О.Палюх
(посада) К///̂ кідїшс) : (ініціали та прізвище)

СрГ 2021 року



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

~  С̂ це-ісЄ-б(̂ Сіі
(Автономна Республіка Крим, область)

Щ с ш ,

(найменування власника лісів, постійнбгепіісокористувача)

Лісництво £-______ урочище ; |___________________ квартал
виділ № ділянка № ______площа />,3 гектарів

№

Таксаційна характеристика насадження 

Склад вік ̂ 2  років, бонітет середній Ідіаметр 2Ц сантиметрів, середня висота
И'У- метрів, ^повнота С.У-, тип лісу 
___________ , Грунт ____________________, підріст

експозиція

Лісопатологічна характеристика насадження
і і ^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/лист^, відлущення кори на стовбурах та інш і 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев) ________________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:

Вид розподілу пошкоджених дерев:

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

(поодинокий, груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень^и^шив:

Лі.
(посада;

0 5 ~  2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

7-_______2021 року

(ініціалі! та прізвище)

(ініціали та прізвище)

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 іза результатами огляду санітарного стану 
лісової ділянки: М С ї __________________

Інженер ОЗЛ Ю.О.Палюх
(посада) / % ^ і^ й й с ) | (ініціали та прізвище)

'(О 0 3 _______ 2021 року



і і

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарцого стану лісових насаджень

_______________. Я с . і  ее /« ' . / ь /е ' ї г _________________

і Додаток 2
до Санітарних правил

(Автономна Республіка Крим, область)
д  " т й  я

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № УЛІСНИЦТВО урочище ;__________________
виділ № У 5~ ділянка № ______площа гектарів

/ ;
Таксаційна характеристика насадження

Складі ік Д р о к ів , бонітет середній Ідіаметр £ 1І  сантиметрів, середня висота
і'А '' метрів, поетота О£5~ тип лісу Сз, Р&Г і рельєф _____________ , експозиція

___________ , грунт__„____________________, підріст і______________, підлісок ______________

Лісопатологічна характеристика насадження
І . .

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 інш і 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)'__________________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:

Вид розподілу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженої дерев 
сухостійної У __куб. метрів

(цоодиноке, 'слабке, середнє, сильне)
і
' /2 С '

(цоодинокйй,груповий,куртинний)
І ь І .

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

__ г Ц &
(посада!

2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

9і  05~ 2021 року

(ініціали та йрізвище)

ініціали та прізвище)

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 іза^результатами огляду санітарного стану 
лісової ділянки: .-о,

ІІнженер ОЗЛ ____  У ) /  ! Ю.О.Палюх
(посада) Ц Допис) | (ініціали та прізвище)

У 'О С 5~  2021 року



І І
Додаток 2

до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

_____________________________________________________________________Є  Є  С  _______________________________________________________________________________

(А втономна Республіка Крим, область)

квартал № £

' (найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво . урочище • ________________
виділ № ^  ділянка № площа ^~С гектарів

. . у !
Таксаційна характеристика насадження

Склад тЬь. вік ^Уроків, бонітет 0=̂> середній'діаметр 2.Є сантиметрів, середня висота
метрів, повнота С)%, тип лісу | рельєф ___________ , експозиція

__________, грунт _________________ , підріст і ■__________ , підлісок____________
і !

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пофежа, буревій, сніголам, обледеніння, 
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність 
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листф відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев), ____________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:
(г|оодиноке, слабке, середнє, сильне)

с. с аВид розподілу пошкоджених дерев:__________ і
(поодинокий,груповий,куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових нас;

ч-<ч
/ (ппгя пяг(посада)

У~ С£>_____ 2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

______2021 року

(ініціали та прізвище)

/,
/ін іц іал и  та прізвище)

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: &.

Інженер ОЗЛ
(посада)

О 5~ 2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

(А втономна Республіка Крим, область)
іС/7 С4Я- $  ( Д  -ж к.

(найменування власника лісів, постійного лгсокористувача)

Лісництво Стг̂  £ урочище • і________________  квартал № ^ ___
виділ № ^  ділянка № _____площа /СіО гектарів

/ ;
Таксаційна характеристика насадження

Складу%/У вік ^5років, бонітет 2_, середній ідіаметр 2  V сантиметрів, середня висота 
метрів, повнота ®. иГ, тип лісу 1 ___ , рельєф ___________ , експозиція

грунт

Лісопатологічна характеристика насадження
! І Я

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) ____________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:
—і--- і-----------------------------

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:
({ЮОДЙН0КИЙ, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) ■/Г куб. метрів, у тому числі
сухостійної $  куб. метрів ;

2021 року

'галі
(лісничий (помічник лісничого) 

^ _____ 2021 року

£_ с і ї ,
(ініціали т*Гпрізвище)

(*}иг.срс&- ^  Д
(ініціали та прізвище)

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 Ьа результатами огляду санітарного стану 
лісової ділянки: ____________

/ 2

Інженер ОЗЛ
(посада)

С5~_____ 2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2 
| | до Санітарних правил
N  '

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

______________________________

(найменування

(А втономна Республіка Крим, область)

/ / , . ? ( У Ч  а  и л  СС '? / ;/ 'и  
іня власника лісів, постійного лі^окористувача)

Лісництво
виділ № 2 0  ділянка

урочище
площа ~/С €  гектарів

квартал № У~

Таксаційна характеристика насадження

Склад Я'.біУ в і к ^ 1 років, бонітет середній ідіаметр £ ї/  сантиметрів, середня висота 
іЧ  метрів, повнота р,£, тип лісу | ; рельєф експозиція

грунт 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/лист^, відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)' ____________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:

Вид розподілу пошкоджених дерев:

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

(роодинбкий,

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 
сухостійної куб. метрів І і

І ;
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

груповий,куртинний)

куб. метрів, у тому числі

("посада")^(посада) *

Сб~ 2021 року

Л іїіи і
(лісничий (помічник лісничого) 

- / / _____ _______ 2021 року

'£^гМ і<и^ с //
(ініціали та прізвище)

:ніціали та прізвище)

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: £ __________________

Інженер ОЗЛ
(посада)

2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

квартал № £

(Двтономна Республіка Крим, область)
№ С *М ,

" (найменування власника лісів, п о с т ій н о ї  лісокористувача)

ЛІСНИЦТВО бій.—- урочище ____;___
виділ № 2_9 ділянка № площа < 6^  гектарів

І '
Таксаційна характеристика насадження

С к л тк£С  років, бонітет Л̂ _, середній Ідіаметр 22^ сантиметрів, середня висота
■/р  метрів, повнота (Р, Є£7 тип лісу і рельєф ___________ , експозиція

__________, ґрунт _________________ , підріст __!____________ , підлісок____________

Лісопатологічна характеристика насадженняі 1 : (.| ! ’ ■ '■
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)_____________________ _

Ступінь пошкодження, ураження:

Вид розподілу пошкоджених дерев:

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)
і 1

(поодинокий,груповий, куртинний)
І

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

1
Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

О

(посада)

у С 05_____ 2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

у /  С5~ 2021 року

(ініціали та прнзвище)

/ І  т ^
ініціали та прізвище)

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: Н&с'Л ї } _____________ _

Інженер ОЗЛ '/ ^ / / ____ — Ю.О.ГІалюх
(посада) х( (/0$.пис) (ініціали та прізвище)

'{В- ОЛГ 2021 року



Додаток 2
до Санітарних правил

________________________________________________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

(найменування

(А втономна Республіка Крим, область)

М  ЇЇ,, Р с ^ и м /ш  Ь '1
ання власника лісів, постш ного/йсокористувача)

Лісництво 
виділ № ділянка №

_____  урочище ____[_____________
____ площа У гектарів

Таксаційна характеристика насадження

квартал №

Скла, вік4 ^  років, бонітет середній Ідіаметр сантиметрів, середня висота
•/•7 метрів, повнота тип лісу експозиція

підріст

Лісопатологічна характеристика насадження
і
І ■ ; • ІВид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, 

відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність 
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/лист^, відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)____________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:

Вид розподілу пошкоджених дерев:
(іК)ОДИИОКИЙ, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) /2 . куб. метрів, у тому числі 
сухостійної - /У  куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджену виявив:

(посада) /

/ г  2021 року

ХІЛС- <//г
(ініціали та прізвище)

/,'Д
(лісничий (помічник лісничого)

С 6______2021 року і

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного 
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного 
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо інеоб^ідності здійснення лісозахисних чи 
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за і^зультатами огляду санітарного стану 
лісової ділянки: ______________

Інженер 0 3 Л ______  Ю.О.Палюх
(посада) і (ініціали та прізвище)

4'2- 2021 року



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

______________________ / і£ і  _________________________
^(Автономна Республіка Крим, область)

(найменування власника лісів, постійного дасокористувача)

ЛІСНИЦТВО
виділ № - / ділянка №

урочищ е______
площа £  Г гектарів

квартал №

Таксаційна характеристика насадження

Склад -/АГ? , вік 5<г років, бонітет • / ,  середній діаметр 2-.Ц сантиметрів, середня висота
/^м етр ів , повнота 0,7-6Гтип лісу і ___, рельєф ___________ , експозиція

__________, грунт_л_________________ , 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),____________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:

Вид розподілу пошкоджених дерев:

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

(і,100ДИЩ){ШЙ, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) / 5  куб. метрів, у тому числі 
сухостійної -/О куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень ви|^ив;

'  - ' \< г-------(посада)

4(С' ^'6 2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

/ /  СЄ~ 2021 року

і д
(ініціали прізвище) 

(ініціали та прізвище)

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: С Р£>

Інженер ОЗЛ
(посада)

-/сі. 2021 року
6 цпис)

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насадженьіення санітарного с т і

0 г 7 _
область)

0 Ґ І /С
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво „ £&/££ урочище ! 
виділ № 4 0  ділянка № 4____ площа ^ 7 О  гектарів"

квартал

Таксаційна характеристика насадження

Склад - /О ^г , вік років, бонітет-/ , середній діаметр 
4і> метрів, повнота тип лісу

грунт підріст

ідіаметр ю сантиметрів, середня висота 
___ , рельєф експозиція

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)____________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:

Вид розподілу пошкоджених дерев:

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

£ г
(поодинокий,груповий, куртинний)

і

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) куб. метрів, у тому числі
сухостійної 4  куб. метрів

у*4 . /и'с*4
(й^сада)

4'0 О У 2021 року

/ і/  С £ с < х .  ‘2 x x , 4 л _______________

(лісничий (помічник лісничого)

і  1_____О у' 2021 року

А
'1//М 014 &//С / 4 »

ніціали та йрізвище)

И т * . м-йіс 0 . Н
(ініціали та прізвище)

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: С ? < 2 с / 4 У 1  С4?

/ 5

Інженер ОЗЛ
(посада)

2021 року

ҐУ ^Р .

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

/І С6 /С# і ОС'ІЇ.

ґ / і
ом нацреспубліка Крим, область)

/  О ї ї - слл -г,-/2(ОП 1 С
(найменування власника лісів, постіш ю го лісокористувача)

квартал №
виділ № ^  ділянка № -/ площа О гектарів

Таксаційна характеристика насадження 

Склад іО  /3/і '^ вік 4̂ 2 років, бонітет.// , середній діаметр сантиметрів, середня висота
4*3 - метрів, повнота ОгЬ, тип лісу 
__________ , грунт_______^ ^  підріст

греднш діамет
('4  М О  ,

Лісопатологічна характеристика насадження

рельєф експозиція

Вид пошкодження насадження (лісова по^сежа, буревій, сніголам, обледеніння, 
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/лист? 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев'

, відлущення кори на стовбурах та інші

Ступінь пошкодження, ураження: УІЇ£
/  Г (Г

Вид розподілу пошкоджених дерев: <-/і с/ісОХТ

оодиноке, слабке, середнє, сильне)

'V V .... . —

Обсяг ушкодженої деревини на І гектарі (окрмірно) куб. метрів, у тому числі
сухостійної /-С. куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

с л  С / и л р  &■< С у ! 
(посада) і /

/Л ? /05 2021 року

/ (  ( : ( і  а  V  а  / а ____________

(лісничий (помічник лісничого)

■//  2021 року

(п ід п и с )^
/ •  &

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного 
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного 
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодошеобхідності здійснення лісозахисних чи 
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів ра результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:

Інженер ОЗЛ
(посада)

/О _____ & Т  202І року

------------- — У

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

_____ н  с-бісс\ 1
(Автономна Республіка К зим, область)

'/У  Г&-
(найменування власника лісів, постійнор^лісокористувача)

/П ’ і
Лісництво суцу? / /  /С£ урочище і____ — _________
виділ № £  ділянка № /  площа О гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад /О /'/■'І. , вік 70  років, бонітеті/ , середній,

квартал № -тУ

Ь І І І Л/9  метрів, повнота РЯ~, тип лісу 
__________ , ґрунт________= __________, підріст

діаметр У Н сантиметрів, середня висота 
_____, рельєф " ______, експозиція

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)__________________________ _________

Ступінь пошкодження, ураження: С А ./^
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:
(цоодинокий,груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень^иявив:

тосада)

Р ^______2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

'/’/ _____ Я.*? 2021 року

'Ї їу / Ґ
(ш іціали татірізвищ е)

б "
(підпис) , (ініціали та прізвище)

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  /іС я./їй  'ЬуУ Ґ  ^

Інженер ОЗЛ
(посада)

2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
іпро появу ознак погіршення санітарного стану лісових насадженьрінені

І

(А втономна Республіка Крим, область)
0 /7  0 7 /) 7

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)
^  , І 

ЛІСНИЦТВО С ^  у р о ч и щ е  ! ----- --------------------
виділ № £Г ділянка*^ і площа 9 гектарів

'  1 
Таксаційна характеристика насадження

Склад /& /'/)') 6й, вік £?£ років, бонітет,./, середній 
1р  метрів, повнота у > тип лісу <- ^ Ш/С 

__________ , ґрунт___________________ , підріст _

квартал №

діаметр^  -^-сантиметрів, середня висота 
___ , рельєф ___________ , експозиція

Лісопатологічна характеристика насадження
] і

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)____________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

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

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджен^виявив:

А* -

5сада)

2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

■ // О У  2021 року

Сі7̂ у /С 
ініціали тй прізвище)

(підпис) л
&

(ініціали та прізвище)

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: У  ^  ^

/ З

Інженер ОЗЛ 
(посада)

2021 року

Ю.О.ГІалюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

_______________________________________________________АГЖг/ /У е Ул ,________________________________________

Республіка Крим, область)

у^Л ,ґ?4У  Ґ1 
(найменування власника лісів, постіЙного лісокорисіувача)

Лісництво <1 і(тСҐ4с4>і<С
виділ № 7̂_ ділянка^» ( площа С, О гектарів

ІТаксаційна характеристика насадження

Склад /6/1, вік Д рок ів , бонітет^ // , середній 
/У  метрів, повнота тип лісу 
__________ , грунт______ 7 ___________ , підріст _

урочище квартал № -/іГ

діаметр ^ ^ -сантиметрів, середня висота 
_____, рельєф — _____ , експозиція

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/лист^, відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)____________________________________

Ступінь пошкодження, ураження: /""V
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

! с~
Вид розподілу пошкоджених дерев: /гу?/9<%у

7  (поодинокий, ](поодинокий,груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень вирив:

///'А
Посада)

ОЄ~ 2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

(Ініціали'та прізвище)

»

/ . £/у у

(ініціали та прізвище)

£ С У 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:

уу

Інженер ОЗЛ 
(посада)

УУУ 2021 року

/^-7 /иУ ^/У  У л /у ,

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

(Автономн^НРеспубліка Крим, область)
/̂'У.УУ/У

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

виділ № -/X д іл я н к а ^  -/
квартал № АЖ

Таксаційна характеристика насадження

Склад вік./^ років, бонітет / / / ,^середній
/9  метрів, повнота"/? 6, тип лісу __ £_ ± т
__________ , ґрунт____________________ , підріст__

діаметр £ 6  сантиметрів, середня висота 
_____ , рельєф ____________, експозиція

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)______________________________________

Ступінь пошкодження, ураження: ГЛй Ь\ііі
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:
V ( ГТГ\Г\ ГГТ/ТГ(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) ^  куб. метрів, у тому числі 
сухостійної 6і куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень ^илвив:

тосада)

2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

/ •  О Г  2021 року

в  Г
(ініціали та прізвище)

, / /  $  
/"(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони ■ і захисту лісу державного 
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного 
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо інеобхідності здійснення лісозахисних чи 
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного с тану 
лісової ділянки:_____ с А "

Інженер ОЗЛ 
(посада)

2021 року

---- 7~
Ю.О.Палюх

(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітари

Ж

(Автономна Республіка Крим, область)

ого стану лісових насаджень

ЛІСНИЦТВО
виділ № /З ділянка

(найменування власника лісів, постійного лісбкористувача)

''/'У 06 ^  -— — —  *
№ ■1

урочище
п

квартал № /У~
площа -5; О гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад /$/'№СЬік^~ р о к ів , бонітет / / ,  середній Ідіаметр сантиметрів, середня висота
/ д і  метрів, пойнота тип лісу С'4 /3 //0 \_____ , рельєф -----  експозиція
__________ , грунт —___________ , 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 ' і 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)___________________________

та інші

Ступінь пошкодження, ураження: И
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

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

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень явив:

СУ.
(посада)

2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

гі>/ / 2021 року

--------------------------------
(р /Л /
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

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^р^ультатами огляду санітарного стану 
лісової ділянки:

Інженер ОЗЛ 
(посада)

_____ 2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

'  у ^ /У У 'У У  У-у Т У  А- ґ?__________________________________ < Г У  Є / Г І / У 7 С ^ Ґ ^ _______________________________________________________

,   ̂ (Автономна^еспубліка Крим, область)
___________________ЛоУр . ГУУ̂-ЖТР. '  7 е € / У  ^  ‘

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво ґ іі ( ґ у АҐ('/?£*- урочищу |__________________
виділ № І£_ ділянкаіЧ2 У площа 4, (У гектарів

'  |
Таксаційна характеристика насадження

Склад /ТуЛ?-̂  , вік ЗТроків, бонітет / /  , середній Ідіаметр -£0 сантиметрів, середня висота
'УУ метрів, повнота тип лісу р //( у ___ , рельєф ____________, експозиція
__________ , ґрунт____________________ , підріст __|____________ , підлісок

квартал № 7$

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/лист^, відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)___________  __________________

Ступінь пошкодження, ураження:

г-
Вид розподілу пошкоджених дерев: у-'У /У-уУ'̂ у. ^

;оодиноке, слабке, середнє, сильне)

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) У/У куб. метрів, у тому числі 
сухостійної (Р куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень

(посада)

/■7_____ /У У  2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

2021 року

/У //1' "ГС//У /У- 
(ініціали тй прізвище)

Ус ' і У
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного 
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного

необхідності здійснення лісозахисних чи 
за результатами огляду санітарного стану

/ -У У ________

спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо 
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів 
лісової ділянки:

Інженер ОЗЛ
(посада) ' /' - УЯіІЇлтс)

/7/ 2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

. (Автономна Республіка Крим, область)

у$$:. ’/о и
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

’с̂а /се.ЛІСНИЦТВО ____________
виділ № ділянка №

___ урочище
площа

квартал № '/.У
гектарів

Таксаційна характеристика насадження

з  йІе^Гроків, бонітет / / ,  середній Ідіаметр сантиметрів, середня висота
рельєф ________

С к л а д у
с2р метрів, повнота , тип лісу експозиція

грунт 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/лист^, відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев) ~________________

Ступінь пошкодження, ураження: ;
(цоодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: ЛУУУ?У&ХУ?У^^_____________________________
^  (цоодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) д куб. метрів, у тому числі 
сухостійної д____ куб. метрів і

Ознаки погіршення стану лісових насаджень йиявив:

. у*?
(посада)

2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

1% - < 9^  2021 року

(підпис) і

.У/ У^- /т 
(ініціали та прізвище)

У '^ініціали та прізвище)

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 
лісової ділянки:

за результатами огляду сан парно го.ртдн^

Інженер ОЗЛ
(посада)

2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)

~7



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарі:

(Автономна Республіка Крим, область)(Автономна Республік
ш  Ш к .

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво у'С'&4>/СЯ̂ урочище

ого стану лісових насаджень

виділ № ^ / _  ділянка № / ___ площа ^  6  гектарів
'  г

Таксаційна характеристика насадження
77

Склад у  вйс'^7 років, бонітет І ' , середній 
гі Ь  метрів, повнота , тип лісу

квартал №

діаметр ■̂■3' сантиметрів, середня висота 
___ , рельєф ____________, експозиція

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)______________________________________

Ступінь пошкодження, ураження: <3^
(поодиноке, слабке, середнє, сильне) 

Вид розподілу пошкоджених дерев: ?с̂ )/Сс. гл-<_________________
(поодинокий, груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

(пр€ада) /  (підпиС)

/ /  С ?^ 2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

$  (75 2021 року

"  (підпис) у '

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

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 
лісової ділянки:

V.
Інженер ОЗЛ 

(посада)

2021 року

за результатами огляду санітарного стану
^ ^ > 7 £  ( / ?  / 5 , _________________

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

(Автономна Республіка Крим, область)

Лісництво _  
виділ № ■ — Д1ЛЯНЇ

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)
І

___ урочище !__________________
площа і , 'і  гектарів

уі'іл О  у7<? бЛз /<Ш

їка№  ~̂Г
Таксаційна характеристика насадження 

Склад '/С'С-і вікінг років, б о н іт е т і  , середній І д і а м е т р с а н т и м е т р і в ,  середня висота• -  КЩ  -/V - метрів, повнота тип лісу ю с експозиція
підріст

Лісопатологічна характеристика насадження
і і

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/лист^, відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)______________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:
(г^оодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:
' // ґттппгт(поодинокий,груповий, куртинний)

і
Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окрмірно) куб. метрів, у тому числі

сухостійної /2- куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

- /ос

/ 0
(посада)

2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

'71' V е/  2021 року

(И &//С 
ініціал и^ґа прізвище)

/с
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного 
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного 
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо 
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів 
лісової ділянки:

Інженер ОЗЛ
(посада)

2021 року

необхідності здійснення лісозахисних чи 
за результатамцхіг'ляду санітарного стану

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

________________ - А п
(Автономна Республіка Крим, область)

.Я Л . ґ‘:а .м . и  &/(:/<.*( /̂ -ґ? с/гуїїху<г
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво с<0 /<^ урочище
виділ № ^ ділянка № •

квартал
площа .57 О гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад , вікг? 5 років, б о н іт е т //, середній 
метрів, повнота тип лісу С  

__________ , грунт____________________ , підріст _______________ , підлісок

діаметр / У  сантиметрів, середня висота 
_____ , рельєф ____________, експозиція

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/лист* , відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев^______________________________________

Ступінь пошкодження, ураження: ґ / іл
оодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Орс/.
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окрмірно) куб. метрів, у тому числі
сухостійної .9' куб. метрів

л <. /и сс

о г

1 Я ._________________________

Отосада)

Об~ 2021 року

А± С(А ЛЛл С
(лісничий (помічник лісничого) 

О̂ і_____ Ц5~ 2021 року

(ріщ ис)

/ >

(підпис)

(ініціали ■&. прізвище)

/. В
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) оборони 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: ^  ̂

Інженер ОЗЛ
(посада)

^ _____ 2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарц

_________________________________________ о у & О У - Х г і * С 6 '

ого стану лісових насаджень

^Автономна Республіка Крим, область)

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво ( к'/'&'Сс 
виділ № X  X ділянк^№  --7

__  урочище
площа 0  гектарів

Таксаційна характеристика насадження

квартал №

Склад _, вік Рої років, б о н іт е т і , середній
метрів, повнота тип лісу /у у г>ОР

грунт підріст

діаметр сантиметрів, середня висота
, рельєф ____________, експозиція
_______ , підлісок_____________

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пофежа, 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)'______________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: /̂Суїс-О/̂ АІ
(поодинокий,груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

X*. Лс

0 3
(пбсада)

______ 2021 року

У / Сгл с * Л'_______
(лісничий (помічник лісничого) 

Р к О У_____ 2021 року

/підпис)

(підпив^

£  &
(ініціали та прізвище)

.(3.
(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) о) 
лісогосподарського (лісомисливського) підприєї 
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо 
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів 
лісової ділянки: ^  ^

р
Інженер ОЗЛ 

(посада)

№  г!^Г 2021 року

юрони ' і захисту лісу державного 
уїства або представника державного 
необхідності здійснення лісозахисних чи
за результатами огляду сані
9  ґ

нітарного стану

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарі

УС-еМуу «  О
(Автономна Республіка Крим, область) , ,

(найменування власника лісів, постійного лісоїсористувача)

ого стану лісових насаджень

виділ № і> і  ділянкг
урочище

площа ’З, О гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад , вік<5«̂  років, бон ітет^ , середній
■€_ метрів;' повнота тип лісу О У0/С

діаметр ■>?'ґ сантиметрів, середня висота 
_____ , рельєф ____________, експозиція

_, грунт підріст _, ПІДЛІСОК

Лісопатологічна характерне

Вид пошкодження насадження (лісова по> 
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об5' 
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/лист; 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

тика насадження

сежа, буревій, сніголам, обледеніння, 
дання шкідниками хвої/листя, наявність 
, відлущення кори на стовбурах та інші

Ступінь пошкодження, ураження:
(г

Вид розподілу пошкоджених дерев: и& О& л
оодиноке, слабке, середнє, сильне) 

--- -
у  0

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окс 
сухостійної куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень ви.

іоодинокий,груповий,куртинний)
і

^мірно) куб. метрів, у тому числі 

івив:

<"■/ У
(пстбада) /  ̂ '/хтщ$іс\

/О ЇГ 2021 року ' /
уг~) (ініціалйта прізвище)

/—

<Я ^У зу>у  /■ /3
(лісничий (помічник лісничого) [підпис) ^

^  9' 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) о> 
лісогосподарського (лісомисливського) підприє 
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо 
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів 
лісової ділянки: 4 ^  ‘ ^

/''(ін іц іали  та прізвище)

■
' •

:орони і захисту лісу державного 
мства або представника державного 
необхідності здійснення лісозахисних чи 
за результатами огляду санітарного стану
/7г С (У/<&.

У  у ’ "УУ 
Інженер ОЗЛ — 

(посада) < /л ^ /^ й д п и с )

2021 року

Ю.О.Палюх 
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лі

_____________ о /г у? уу& слуї
лісових насаджень

_ (Автономна Республіка Крим, область) 

(найменування власника лісів, постійного лісйкористувача)

Лісництво У урочище квартал № ЗУ
виділ № ділянка №' • / площа 5~, 'ґ  гектарів✓ їі

Таксаційна характеристика насадження 

Склад ,^ Г /А -е_ , в і к ^  років, б о н іт е т і ,  середній діаметрі  6 сантиметрів, середня висота✓У/ А
' метрів, повнота ̂ 7*7, тип лісу 

__________ , грунт
~ Щ £У рельєф експозиція

, 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/лист^, відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев),______________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: *Уу//̂ у? Л ^
(поодинокий,груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень^виявив:

/СУ - Х ґ
(посеСда)

2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

2021 року

(ініціали та'прізвище)

/( ін іц іа л и  та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) о)? 
лісогосподарського (лісомисливського) підприє: 
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо 
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів
лісової ділянки: /-*£■ ***&-&&

У
Інженер ОЗЛ

(посада)

2021 року

орони і захисту лісу державного 
уїства або представника державного 
необхідності здійснення лісозахисних чи 
за результатами огляду санітарного стану

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

_____________ £ £ /<г я  _______________
(Автономна Республіка Крим, область)

(найменування власника лісів, постійного лісоко^истувача)

квартал №Лісництво У/<7слг£Є.і урочище І_________________
виділ № ділянка Ш _4__ площа //, & гектарів

'  і 
Таксаційна характеристика насадження

Складі  Ял Уіїпі&лг вік к р о к ів ,  бонітет середній ідіаметр -С& сантиметрів, середня висота 
сЗд метрів, повнота ор  , тип лісу С"̂> Г О ц  рельєф ____________, експозиція

, ґрунт , підріст ! " , підлісок
іІ

Лісопатологічна характеристика насадження
і

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/лист^, відлущення кори на стовбурах та інші

Ступінь пошкодження, ураження: ............... . “ .................... : ' ■ ■

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

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) куб. метрів, у тому числі
сухостійної 7 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

ж /
(посада) (підпис)

2021 року

( м Ф - Я/
(лісничий (помічник лісничого) (підпив)

2021 року

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

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:

2

Інженер ОЗЛ 
(посада)

2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

^  (Автономна Республіка Крі
(Жгг

ІРґТсЛ’/ґ? Ґ'ґ'& ґ'б
(Автономна Республіка Крим, область)

& ■ґ'Усі -е’У С
(найменування власника лісів, постійного лкюкористувача)

Лісництво кс<? /<-&- урочище І__________________
виділ № /4̂ ділянка-̂  /  площа Д гектарів

Таксаційна характеристика насадження

квартал № "V

Складі /  / 4 ^ - г в і к ^  років, бонітет7 ^ , середній 
/У  метрів, повнота І), І , тип лісу С 4  
__________ , ґрунт____________________ , підріст__

діаметр сантиметрів, середня висота 
_____ , рельєф ____________, експозиція

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова похежа, буревій, сніголам, обледеніння, 
відмирання^га всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність 
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/лист* , відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)______________________________________

Ступінь пошкодження, ураження: -у
(цоодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: / 7Г

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 
сухостійної /<Р куб. метрів

І
Ознаки погіршення стану лісових насаджень^виявив:

- /и  ^
(посада)

(цоодинокий,груповий, куртинний)

куб. метрів, у тому числі

2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

_____ _________2021 року

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

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 сани-арного стану 
лісової ділянки: І у у X  С /  иЗ,__________-гг-

Інженер ОЗЛ 
(посада)

/ 2 1  _ £ У 2021 року

,—--'Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

(Автономна Республіка Крим, область)

(найменування власника лісів, постійного лісокор/стувача)
а.

ЛІСНИЦТВО ^ /у- /с^
ВИДІЛ -/__ ділянка Т

урочище і квартал № З’?
площа гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад -£<ОСі , вік і_і років, бонітет середній ;діаметр сантиметрів, середня висота
/.9 метрів, Повнота тип лісу <С рельєф _______ ____ , експозиція
__________ , ґрунт_________________ підріст , підлісок

І
Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова по 
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’ 
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/лист^, 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев

жежа, буревій, сніголам, обледеніння, 
дання шкідниками хвої/листя, наявність 
, відлущення кори на стовбурах та інші

Ступінь пошкодження, ураження:
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:
(поодинокий, груповий, курганний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) ^  Ь куб. метрів, у тому числі 
сухостійної /У  куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень витвив:

- /Ту 04
(посада)

/ /  СУ 2021 року

ж -ссу &
(підрис)

(лісничий (помічник лісничого)

/  У £ У  2021 року

(підпис)

(ініціали та прізвище) 

(ініціали та прізвище)

а

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

С Г &лісової ділянки: .  ̂ а* С-.<&

Інженер ОЗЛ
(посада)

& 5~ 2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

(Автономна Республіка Крим, область)
У', рс

(найменування власника лісів, постійного лісоквристувача)

Лісництво -4' ^  урочище ___ •__
виділ № рР  ділянка № площа Р р  гектарів

квартал № 3 ? ~

Таксаційна характеристика насадження

Склад С̂іР-УчП, вік 6 ^ ' років, бонітет середній Ідіаметр РРсантиметрів, середня 
І  9 метрів, повнота /С'7£~ тип лісу &  РРС і_____, рельєф ____________, екс:

висота 
експозиція

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/листф відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)' _____________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:

Вид розподілу пошкоджених дерев:

(поодиноке,хлабке, середнє, сильне)

(поодинокий,груповий, куртинний)
1 . ,  . І 

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) '/£  куб. метрів, у тому числі
сухостійної З  куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень вирив:

я ¥ •(посада)

'/р  2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

2021 року

Р, Р
ін іц іали  та^трізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)

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 лісівЖ результатами огляду санітарного стану 
лісової ділянки: ри С ^ Р Р ) _______________

Ю.О.Палюх 
(ініціали та прізвище)

Інженер ОЗЛ
(посада) /^ ^ Г Г д п и с )

Р;-[ ОБ'_____ 2021 року



І І

____________________________________________________________
(Автономна Республіка Крим, область)

(найменування власника лісів, постіиного/Йісокористувача)

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Лісництво урочище
площа 3} 0  гектарів

квартал № 3?-

Таксаційна характеристика насадження

Склад вік 60 років, бонітет середній Ідіаметр сантиметрів, середня висота
-/У метрів, повнота О, 8, тип лісу В>2_ І_____, рельєф ___________ , експозиція

__________ , грунт _ ж__________________ , підріст !____________ , підлісок _ _ _ _ _ _ _ _ _
І

Лісопатологічна характеристика насадження
I ' : і і

Вид пошкодження насадження (лісова по.рж а, буревій, сніголам, обледеніння, 
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність 
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листф відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)______________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:
(поодиноке^слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:
(и

ги*
інокий, груповий, куртинний)
. V |

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) куб. метрів, у тому числі
сухостійної -/2̂  куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив: 

ЛІ.ЧР .ЛсЧії
(посада)

'/іР СЗГ 2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

19  2021 року

У, №
(ініціали та^прізвище)

ініціали та прізвище)

1 І ; ■ 11 
І *

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і . захисту лісу державного 
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного 
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо Інеобхідності здійснення лісозахисних чи 
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів зал?€зультатами огляду санітарного стану 
лісової ділянки: І-ІїСії

Інженер ОЗЛ
(посада)

2 - /  С^~ 2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

(Автономна Республіка Крим, область)
Щ і/м ,

(найменування власника лісів, постійнЬго лісокористувача)

ЛІСНИЦТВО _______  у р о ч и щ е  ; ;_____________________
виділ № 5_С ділянка № _____ площа З, /  гектарів

квартал № 32.

Таксаційна характеристика насадження

Склад -/ССту _, в ікбСроків, бонітет , середній ідіаметр £<£ сантиметрів, середня висота
5~С метрів, ̂ повнота тип лісу С& ГУ&С- \ \ рельєф ------------
__________ , грунт ______________

Лісопатологічна характеристика насадження
І і і;

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) _____________________________________ ;

Ступінь пошкодження, ураження:
(і|оединбке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:
(доодщюкий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) і Ь  куб. метрів, у тому числі 
сухостійної / /  куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень вирив:

Ж .
(посада)

2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

19  2 0 2 1  р о к у

Йрс/У* у* р і ф,
ін іц іал и  ті прізвище)

(ініціали та прізвище)

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 результатами огляду санітарного стану 
лісової ділянки: (/І'исе _______________

Інженер ОЗЛ
(посада)

£ ./ 2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

_____________________  _____________________________
. (Автономна Республіка Крим, область)_____0/7 ш/І//

квартал №

(найменування власника лісів, постійному лісокористувача)

Лісництво^ 7 ґ^ )ґ/
ка №

урочище
виділ № /У ділян Ксі №  -/ площа гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Складі  В іій ' вік років, б о н ітетсер ед н ій  Ідіаметр сантиметрів, середня висота
£о , метрів, повнота , тип лісу _____ у  , рельєф , експозиція
___________ , ґрунт ____________________, підріст І ____________, підлісок _ _ _ _ _ _ _ _ _

І
Лісопатологічна характеристика насадження

) $ ; 1 
Вид пошкодження насадження (лісова покежа, 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)'_________________________________________

(цоодиноке, слабке, середнє, сильне)
1 :

Вид розподілу пошкоджених дерев: ^£> О усХи/)д ^^ ___________________________
^  (поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) "/Т. куб. метрів, у тому числі 
сухостійної У  куб. метрів | •

Ознаки погіршення стану лісових насаджену виявив:

/СіС/у
:д(бадг(пдгсада)

■'І'З- С?3~ 2021 року

Ґ І4  і і і у С
(лісничий (помічник лісничого)

$ ______ О 5~~ 2021 року

л
ініціали та=гірізвище)

(ініціали та прізвище)

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 санітарнргр стану
лісової ділянки:

Інженер ОЗЛ
(посада)

О Ь _____ 2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2 
] і до Санітарних правил
| |

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршеная санітарного стан^лісових насаджень

________________________ л Ь Л - _______________________________________________________________________________________________________________________

^втон^мн^ Респуйнра Крим, область)
/ с с ^ і с ; с  у г  с 1

(найменування власника лісів, постійного ліссжбристувача)

Лісництво урочиї^е
виділ № 4̂ . ділянка Ко площа 3_ гектарів

Таксаційна характеристика насадження 

Склад вік 5 кроків, бонітет середній діаметр -^^сантиметрів,

квартал №

/4у. метрів, повнота Р ,Ґ , тип лісу 
_______ »грунт ________________

____ , рельєф
середня висота 

, експозиція
підріст

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пофежа, 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)' _!________________________________________

Ступінь пошкодження, ураження: /С&
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

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

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

Ознаки погіршення стану лісових насадженьдошвив

гугсад(посада)
2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

І(Г  05~ 2021 року

?и/ &
.ніціали татгрізвище)

ніціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного 
лісогосподарського (лісомисливського) підприємства - або представника державного

необхідності здійснення лісозахисних чи 
за результатами огляду санітарного стану

спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо 
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів 
лісової ділянки:

Інженер ОЗЛ
(посада)

Л0  С,ґ) 2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2 
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршенім санітарного стану лісових насаджень

/л~/с и ££
(АвтономнаРеспублцсаКрим, область)

______________Ю/7 С-_________
(найменування власника лісів, постійного лісокорийтувача)

ї/об, ̂  урочищ е____ ■ і _________________  квартал №  13 9Лісництво ______
виділ № -/У- ділянка У  площа__ гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад / О вік ^У"років, бонітет._/, середній діаметр сантиметрів, середня висота
'19 метрів, повнота 0,7-, тип лісу С 4* Р/т. .і _̂__ , рельєф _____________ , експозиція

___________ , грунт__*___________________ , підріст І :____________, підлісок ___________ _

Лісопатологічна характернетика насадження
І ; | і •

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)_________________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:

Вид розподілу пошкоджених дерев: -̂ Лу/х/у.
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)
£ г
(поодинокий,груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на І гектарі (окомірно) куб. метрів, у тому числі
сухостійної ..р куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

(посада)
// " О У  2021 року

/ис<6ССС
(лісничий (помічник лісничого)

2021 року

/Тур/і/ Л у/^ '
-(ініціали ■йлірізвище)

/  (ініціали та прізвище)

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

- --------- - ,І.  -лісової ділянки:

Інженер ОЗЛ
(посада)

ОЛ 2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



І

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршеная санітарного стану лісових насадженьеішя

оЬ/і-
/ (Автономна Республіка Крим, область)0/7 дш !2Ж ^±

. (найменування власника лісів, постійного лйГокористувача)

ЛІСНИЦТВО 1/г-С&їК/'<?Сб ______ урочище ____ [_]_________________
виділ № ’Ьо  ділянка №  ■/ площа гектарів

квартал № У

Таксаційна характеристика насадження

Склад вік ̂ кроків, бонітет/^, середній 'діаметр /6 сантиметрів, середня висота
-Уу метрів, повнота тип лісу С^Ґ $ЯСУ\_____ , рельєф _____________ , експозиція
___________ , грунт ____________________, підріст ! І____________, підлісок______________

Лісопатологічна характеристика насадженняІ - .
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/лист^, відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)' ’

{ і

Ступінь пошкодження, ураження:
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: ілри-г-Л
(поодинокий, груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Я
(црсада)
£>_>~ 2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

№  2021 року

Як
ііціали та прізвище)

а '  &

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 ^результатами огляду санітарного стану
лісової ділянки:

Інженер ОЗЛ
(посада)

№  2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2 
до Санітарних правилЗ ; '

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насадженьшерня

(Дв^оі̂ омна Республіка Крим, область)
У/іС  /// С

(найменування власника лісів, постійндИ) лісокористувача)

Лісництво /Гґ^Сб/сС урочище квартал № %
виділ № 3 ділянка’№  /  площа О, Т  гектарів

| і
Таксаційна характеристика насадження

Склад вік років, бонітет //, середній Ідіаметр 1А  сантиметрів, середня висота
Р ' метрів, повнота [/_, тип лісу С  ̂ / *. 'С _____5 рельєф ____________ , експозиція
___________ , грунт ~_______________ підріст

Лісопатологічна характеристика насадження
1 і і  •

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)' _________________________________________

Ступінь пошкодження, ураження: _
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: ‘-4
(поодинокий, груповий, курганний)

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

л е  / і/ с е / _____________
(ц&сада)

/9" _______2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

/<Ґ <95______ 2021 року

(ййціали та прізвище)

І
/  (ініціали та прізвище)

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 
лісової ділянки: /С&ґ'г? ̂

за результатами огляду санітарного стану

Інженер ОЗЛ Ю.О.Палюх

$ о

(посада)
0 3  2021 року

^ ^ ^ ^ й і т а с ) (ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршання санітарцого стану лісових насаджень

0 /7  /Щ Г(Автономна Республіка Крим, область)
с'Ь/)

п -*4 € а -?/ м 2 / и '0
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача) 

у '9 а /^  урочище ^ ^ ________  квартал №Лісництво урочище ^  £ <& £1
виділ № -'7/9 ділянка*^» 'і  площа ^  3~~ гектарів// і ̂ лі арів 

Таксаційна характеристика насадження

Склад і'///! , вік років, бонітетУ , середній 
/9  метрів, повнота 4У^~тип лісу 0 (1  
___________ , ґрунт______________________ , підріст__

діаметр ̂ У  сантиметрів, середня висота 
____, рельєф _____________ , експозиція

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова похежа, буревій, сніголам, обледеніння, 
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність 
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/лист^, відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)__________________________________________

Ступінь пошкодження, ураження: 1

і
Вид розподілу пошкоджених дерев:

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

(роодинокий,груповий, куртинний)
і І Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) куб. метрів, у тому числі

сухостійної і'/ ?  куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

у . Я ґсу  
(посада)

Є У .Г~

~г̂
2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

/<  ̂ 2021 року

^(ініціали та прізвище)

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 їза результатами огляду санітарного^стану 
лісової ділянки: 9'̂  СС'Ґ

Інженер ОЗЛ
(посада)

&&_____2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)


