
Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Волинська область 
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП СЛАП РОЖИЩЕАГРОЛІС 

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)
/7

Лісництво < ■ урочище ________________________ квартал №
виділ № -/// ділянка № ■/ площа 51 & гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад ^ в і к ^  років, бон ітет-^, середній діаметр сантиметрів, середня висота
метрів, повнота тип лісу / ? £ ______ , рельєф ______  _____, експозиція

__________ , ґрунт____________________ , підріст_______________ , підлісок_____________

Лісопатологічна характеристика насадження

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

Ступінь пошкодження, ураження:
' І гтг»(поодиноке, слабке, середнє, сильне) 

Вид розподілу пошкоджених дерев: ■-'-/іУ/с/Уг ч. <л>Г_______________________
/  <У (поодинокий,груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

ЛІСо/
(посада)

'/■ /' ОУ_ 2021 року
г  (підпис)

Л і  с /  ' ̂  (  ̂ ^ ( л л  -\.

(лісничий (помічник лісничого) 

/<? 05  _ 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:

Інженер ОЗЛ 
_ (посада)

 ̂ (У Ь_____ 2021 року
/ > / / ^йвдпис)

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Волинська область 
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП СЛАП РОЖИЩЕАГРОЛІС

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво урочище
виділ № х - с  ділянка № 'ґ  площа 5, О  гектарів/

Таксаційна характеристика насадження

Склад , в і к ^ 7 років, бонітет ■— ,
/9  метрів,1̂повнота 0^5^  тип лісу 
__________ , ґрунт____________________ , підріст

квартал №

ш діаметрі сантиметрів, середня висота
____ , 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/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:
^  Г п п л п т л и л ь - ш л(п о од и н о к и й,груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

(яоса,

ГУС
Тосада)

/ У  О ______2021 року
(підпис)

(лісничий (помічник лісничого) 

&2_______ 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: С И /'/3 ,__________

^  у*
Інженер ОЗЛ ■ ї ____________  Ю.О.Палюх

(посада) ^  ^ / ( п ід п и с )  (ініціали та прізвище)

с-О_____2021 року



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Волинська область 
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП СЛАП РОЖИЩЕАГРОЛІС

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво ^  у/ус^ /се урочище ________________________ квартал № З
виділ № =/$ ділянка № і  площа 4 0  гектарів/

Таксаційна характеристика насадження

Склад '/0 0 ) , вік5У  років, б о н і т е т с е р е д н і й  діаметр,/""/' сантиметрів, середня висота
метрів'/ повнота тип лісу 'ТїхЗІ_______, рельєф ____________, експозиція

__________ , ґрунт____________________ , підріст_______________ , підлісок_____________

Лісопатологічна характеристика насадження

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

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 /£  куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

(порада)
с ь

А  і
2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

/  'і_____ 0 5 ______2021 року

(ігіїціали 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:

Інженер ОЗЛ
(посада)

р/р СУ 2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Волинська область 
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП СЛАП РОЖИЩЕАГРОЛІС

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво А/. і /У7 урочище ________________________ квартал №
виділ № 31. ділянка № У площа 4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад -ґ&Д/ц _, в і к р о к і в ,  б о н ітет -/, середній діаметр сантиметрів, середня висота
* / /  метрів, повнота тип лісу С 4 /3я І ______ , рельєф , експозиція

__________ , ґрунт____________________ , підріст_______________ , підлісок_____________

Лісопатологічна характеристика насадження

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

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
сухостійної с /1 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

числі

/С* // / С /̂
,(постосада)

'^У/  0 5 _____ 2021 року
(підпис)

£С'С'їХ
(лісничий (помічник лісничого)

/У о у 2021 року

о о,,
(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: <?Л~с дС. ; гО: <£/<//$ С _________

Інженер ОЗЛ 
(посада)

е&С? & 7~ 2021 року
V • (підпис) Ю.О.Палюх

(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Волинська область 
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП СЛАП РОЖИЩЕАГРОЛІС 

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво / бел.у'с?с'г/с£ урочище ________________________ квартал № У 6
виділ № 4  ділянка № /  площа Д гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад ^ вік 52_ років, бонітет , середній діаметр сантиметрів, середня висота
' / - X  метрів, повнота С)Г, тип лісу /О*сї0 (Г _______ , рельєф ____________, експозиція
__________ , ґрунт____________________ , підріст_______________ , підлісок_____________

Лісопатологічна характеристика насадження

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

Ступінь пошкодження, ураження: ^-/1^</А ^ ____________________________
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

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

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

<■ -
(п^еада)

Р 5 ______2021 року

/ч  'сик ______
(лісничий (помічник лісничого)

22 2021 року

(підпис) ^ініціали та-тірізвище)

/(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:

V /  ^
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

Волинська область 
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП СЛАП РОЖИЩЕАГРОЛІС 

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво _____  урочище ________________________ квартал № 3
виділ № ділянка № У площа ^  гектарів/

Таксаційна характеристика насадження

Склад ^7 , в і к ^  років, бонітет -7_, середній діаметр сантиметрів, середня висота
4$_ метрів/повнота О,̂  , тип лісу _______ , рельєф ____________, експозиція
__________ , ґрунт____________________ , підріст_______________ , підлісок_____________

Лісопатологічна характеристика насадження

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

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

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

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

(пс^ада)

0 е?_____ 2021 року

/І((Соо<.
(лісничий (помічник лісничого)

_  2021 року/ І  Є ї

^(гйіціали^аґпрізвище)

___л ^
(ініїгіали 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: _________

<

£ 0

Інженер ОЗЛ
(посада)

О ' 2021 року
йідпис)

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Волинська область 
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП СЛАП РОЖИЩЕАГРОЛІС 

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво сої/#с*> ̂ _____  урочище ________________________ квартал № ^  (У'
виділ № ___ ділянка № У площа б}/*  гектарів

/

Таксаційна характеристика насадження

Склад в ік /£ ' років, б о н іт е т і ,  середній діаметр /<ґ сантиметрів, середня висота
метрів, повнота 0, 6 , тип лісу (Г 5 /З /'У  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 та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)______________________________________

Ступінь пошкодження, ураження: и'СО
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:
*  (  г т г \ г \  т т м и г ч і г т л й(поодинокий,груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджань виявив:

(йососада)

А '  г 2021 року

А і і і  іцД- ТХа-уХЬ______
(лісничий (помічник лісничого)

?7~~ 2021 року

'с/ ГїуАГ 
^(йіціали талірізвище)

А. /З
"(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 санітарнош стану 
лісової ділянки: с са______у ^  ̂ ______________с <-■£.’ <Г/

У у*’
Інженер ОЗЛ .„• і - , ' ' '________  Ю.О.Палюх

(посада) (ініціали та прізвище)

&0 2021 року



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Волинська область 
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП СЛАП РОЖИЩЕАГРОЛІС

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво с<г/іС урочище ________________________ квартал №
виділ № <р’ ділянка'№ .У площа /  - /  гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад{ОВіо±_£п_, в і к  років, бонітет-/ , середній діаметр &  сантиметрів, середня висота 
/У  метрів, повнота тип лісу С‘4 м /їЧ _______, 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/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: /(-СС& і <• __________________
у  (поодинокий,груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Іціали 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: с'Т'СсссС______ і 1О С С і д < л / у АГ^/С С г  /О

Інженер ОЗЛ
(посада)

/О  О .У  2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Волинська область 
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП СЛАП РОЖИЩЕАГРОЛІС

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво У 'і - с & л ? '_____  урочище ________________________ квартал №
виділ № ^  ділянка № площа 4  3  гектарів

/
Таксаційна характеристика насадження

Складі  •/кроків, бонітет—— , середній діаметр,/ ^  сантиметрів, середня висота
;£д метрів, повнота тип лісу і  у  /ІЇИО рельєф ____________, експозиція
__________ , ґрунт____________________ , підріст_______________ , підлісок_____________

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, 
відмирання_іа  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: Г/7ЇЇ
(поодиноке, слабке, середнє, сильне) 

Вид розподілу пошкоджених дерев: у /у^*~________________
^  (поодинокий,груповий, куртинний)

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

числі

Ознаки погіршення стану лісових насадя££>йь виявив:

ул  . Лі сг
црсад(Посада) 

і  :Г_____2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

(У  Є>5~ _ 2021 року

ІА. ТуЛ  
іціали та црізвище)

(інііїГали 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: (ууу?^______ /УУ2 ? & _______

У о

!?
Інженер ОЗЛ 

(посада)

_____2021 року
/(підпис)

Ю .О .П а л ю х
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Волинська область 
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП СЛАП РОЖИЩЕАГРОЛІС 

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

урочище
виділ № ділянка № - /  площа <5; О гектарів

/

Таксаційна характеристика насадження

Склад -/Є ії/ьь, вік <*? / р о ків, бонітет Ж , середній діаметр ■ / сантиметрів, середня висота
4$ метрів, повнота _ __, тип лісу У 'г / у / (У  рельєф ____________, експозиція
__________ , ґрунт____________________ , підріст_______________ , підлісок_____________

Лісопатологічна характеристика насадження

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

Ступінь пошкодження, ураження: ^/44
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

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

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

л  С /И їгу
(#бсада)

4? ОУ 2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

/У  ______ 2021 року

(ійіціали та прізвище)

^ (ін іц іали  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 .П а п ю х
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Волинська область 
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП СЛАП Р ОЖИЩЕ АГР О ЛІС

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво ^  урочище ________________________ квартал №
виділ № -/<У ділянка № 1  площа 4. ^  гектарів

/
_  _ Таксаційна характеристика насадження

Склад/ ^ / ^ Ж ^  , вік'1̂  років, бонітет середній діаметр сантиметрів, середня висота
метрів, повнота <Г,6 , тип лісу УУ<У рельєф ____________, експозиція

__________ , ґрунт____________________ , підріст_______________ , підлісок_____________

Лісопатологічна характеристика насадження

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

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

Вид розподілу пошкоджених дерев:
( 'п о о п и н о к р(поодинокий,груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджейь виявив:

&
(посада)

2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

У£_____ О 2021 року

X /У 
(ініціали та'їірізвище)

іГ7

/  (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: _______________

ж

Інженер ОЗЛ
(посада)

РЯ' 2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Волинська область 
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП СЛАП РОЖИЩЕАГРОЛІС

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво '{/6-е,/сі______  урочище ________________________ квартал №
виділ № У-і ділянка № /  площа 4  О  гектарів

/ ^

Таксаційна характеристика насадження

Склад ' / в і р о к і в ,  б о н і т е т п е р е д н і й  діаметр 1 6  сантиметрів, середня висота
!Р  метрів/ повнота У, тип лісу Ґ>1 ґ/)С ________, 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 та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев) ~  ~~~~ ______

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

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

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

■ А  ї й
# с а ,(Досада)

/-?  С\5_ 2021 року

/с  _____
(лісничий (помічник лісничого)

у /  (9 ,І? 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:

Інженер ОЗЛ 
(посада)

,ЯС 2021 року
^Ядщпис)

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Волинська область 
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП СЛАП РОЖИЩЕАГРОЛІС

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво урочище ________________________ квартал №
виділ № %-р ділянка № ' /  площа Д ^  гектарів

/
Таксаційна характеристика насадження

Склад А£'■ 6у  , вік£0  років, бонітет- , передній діаметр-^ *  сантиметрів, середня висота
ір  метрів^ повнота тип лісу УУАААУ________ , 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 та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)______________________________________

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

Вид розподілу пошкоджених дерев: ^Ау/ ________________________
/  (поодинокий, груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

. /? / су_________  __  _________
(посада) ис) (ініціали та-прізвище)

2021 року

А
(лісничий (помічник лісничого) "'(підписУ  / ( ін іц іа л и  та прізвище)

/(Г  & 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: ^ ^ 5

Інженер 0 3 Л '<}А' ^  Ю.О.Палюх
(посада) О г А  ИЯТТис) (ініціали та прізвище)

& 5 2021 року



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Волинська область 
(Автономна Республіка Крим, область)
ДП СЛАП РОЖИЩЕАГРОЛІС

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво со у / <г//«І урочище ________________________ квартал № ($У
виділ№  3 З  д ілян ка '^  ■/ площа '7~ гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад У^ вік років, бонітет ■- , середній діаметр ^  ^  сантиметрів, середня висота
метрів, повнота тип дісУ /О ІУРСУ______, рельєф ____________, експозиція

__________ , ґрунт____________________ , підріст_______________ , підлісок_____________

Лісопатологічна характеристика насадження

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

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

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

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Лесе/__
(рбсада)

/■ і С (л  < а . <

2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

/<Г О У  2021 року

- Є- і /!ґ
(ініціали та прЙвище)

/ <
(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: 0г?- ^ __________

Ло

Інженер ОЗЛ
(посада)

^■ 3_____ 2021 року
^% їГ д пис)

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)


