
Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стан^ лісових насаджень

_____________________._______________________________________
(Автономна Республіка Крим, область) ,

_____________ С у? А / Ґ ''
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво ______  урочище ^  __ квартал № 0_
виділ № % ділянка № / площа 5̂~ О  гектарів

/ |
Таксаційна характеристика насадження

'
Склад гр  ^  , вік<£_£> років, бонітет середній діаметр у ? сантиметрів, середня висота 

/  ^  метрів, повнота/?£?, тип лісу (£> & £) С І рельєф^ , 'експозиція
«— — , ґрунт ------ , підріст ! * , підлісок

і

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, 
відмирання та всихання дерев, захаращеність, обідання 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
У  (поодиі(поодинокий,груповий,куртинний)

1 І 
Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) /ір~  куб. метрів, у тому числі 

сухостійної / 2 -  куб. метрів !

Ознаки погіршення стану лісових насаджень,#! івив:
^  )

О У 2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

^ Г . О КГ_____ 2021 року

/^ ■ /уГК *'уг' яс-г у
(ініціали таїтрізвище) 

(ініціали тапрізвище)

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: ^  ' /а о 7 л У  ___________

Інженер ОЗЛ
(посада)

^ ____ &  ___2021 Р°КУ

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

__________________ і .___________________________________
(Автономна Республіка Крим, область)

--------------------- /  г  Є ґ У А  / 7  . /^ с >  с. ______________
(найменування власника лісів, постійного лісбкористувача)

Лісництво
виділ № <?<0 ділянка № _

урочище
площа г. 3> гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад в і к  у р о к ів ,  бонітет »/_, середній ідіаметр /  8  сантиметрів, середня висота
___, рельєф /У . 'експозиція

— _____ , підлісок ______
/С  метрів, повнота о у г , тип лісу V 0\ / 7(О 

, грунт_________ __________ , підріст _

Лісопатологічна характеристика насадження

сежа, буревій, сніголам, обледеніння, 
дання шкідниками хвої/листя, наявність

Вид пошкодження насадження (лісова по» 
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’і 
гусені, масовии літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інпті 
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) / О  куб. метрів, у тому числі 
сухостійної X  куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень івив:

(ййсадс(ййсада)

і / , Ю (______ 2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

Г- 2021 року

Р .  ІЇ- 7 / ^ 9 ? '
(ініціали та прізвище)

(ініціали ■м 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^а результатами огляду санітарного стану 
лісової ділянки: <^Х ^  _______

Інженер ОЗЛ
(посада)

£  (О С~, 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 №
виділ № о?Я> ділянка № /  площа $ 0  гектарів

/
Таксаційна характеристика насадження

Склад ^ вік/О  років, бонітет середній діаметр УО  сантиметрів, середня висота
метрів, повнота тип лісу /о /7 (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 д и н о к и й ,гр у п о в и й ,к у р ти н н и й )

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень^виявив:

2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

о 2021 року

(ін іц іаліта ґірізвище)1̂

Я М  Л к
(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: лґ. у у л / у

Інженер ОЗЛ
(посада)

£ _____ ^ 3  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 и /З Я ? ______  урочище ^ _________  квартал №
виділ № $ Р  ділян/а № ■/ площа гектйрів

/
Таксаційна характеристика насадження

Склад £ІМ* вік^і^років, бонітет./ , середній діаметр -^ 9 сантиметрів, середня висота
метрів, повнота тип лісу / V  0 ( 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 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) ^5? куб. метрів, у тому числі 
сухостійної / б ?  куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджє гвив:

- /ТУ
(досада)

У  О Т  2021 року

С С -ІУ -Л
(лісничий (помічник лісничого)

2021 року

(ініціаш/та п^5Ізвище)

О .
(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:

Інженер ОЗЛ 
(посада)

(0<і>_____2021 року

іпшення санітарного стану лісів ^результатами огля;

У  /  / '  т /
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 № -О  О
виділ № с/7 ділянк/№  ^  площа ^  0  гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад / с-Ю вік > У років, бонітет-/^ середній діаметр./ ’̂  са 
/■?- метрів, Повнота О.̂ Г, тип лісу _______, рельєф

сантиметрів, середня висота 
_________ , 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 інші̂  
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)____________________________________

Ступінь пошкодження, ураження:
/  У  (ІКН(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 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень^здіявив:

(посада)

О У  2021 року

(лісничий (помічник л іс н и ч о г о ) 

& У  2021 року

(ініціали та'прізвище)

(ініціали та йрізвище)

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 згьрезультатами огляду санітарного стану 
лісової ділянки:

Інженер О З Л Ю . О . П а л ю х
(посада)

^  _____2021 року
(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 /3 /4 ^ ______ урочигце _______________________ квартал № £  &
виділ № ■/(?- ділянксі № -/ площа ^  С у  гектарів

/

Таксаційна характеристика насадження

Склад - вік/^Р років, бонітет середній діаметр сантиметрів, середня висота
{'9 метрів, повнота 0,9  , 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, курганний)

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

Ознаки погіршення стану лісових нас;

. /£< С #  
(гібсада)

(9*ґ О У  2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

2021 року

(ініціали прізвище)

(ініціали та гірізвище)

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 / р

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 (Ус 
виділ № У’(У  діля }ґк а  №  О

урочище
площа

квартал № Ж
гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад /'О  , вік-^£ років, бонітет У , середній діаметр сантиметрів, середня висота
метрів, повнота ТИП лісу С 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:
(поодинокий,груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджеш^виявив:

^  ________
(гїосада)

______2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

Р О  2021 року

' о  т т ю п і і т т т о  і(ініціали^та прізвище)

У / У-------------- --------------
(ініціали та гїрізвище)

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 сщтащгого стану 
лісової ділянки: С / у у

Інженер ОЗЛ ____________________  Ю.О.Палюх
(посада) (уУ  (ініціали та прізвище)

СУ-Ь 2021 року У



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 № ^  (О
виділ № 3  д іл ^ к а  № ■/, площа гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад -/£7 /4^-, вік^5~зоків, бонітет середній діаметр сантиметрів, середня висота
< 5 "~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: ҐУҐ&
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев:
("поодинокий. ГПУІ(поодинокий,груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

(посаді)

2021 року

/ £ 4  ____________

(лісничий (помічник лісничого)

О  О  О Ь  2021 року

______  І
(ініціали'та прпзвище)

(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 санітарнрш стану 
лісової ділянки: с? У ґ  /-У ,

Інженер ОЗЛ 
(посада)

/р(о &  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 №
виділ № / 5 "  ділянка № -У площа гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 'СОГ? , вік6І_ років, бонітет _/, середній діаметр сантиметрів, середня висота
метрів, повнота 0 /5 , 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:
/  ^  Тп(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

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

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

Ознаки погіршення стану лісових наса шявив:

(гїбсада)

№ О  2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

(РЛО 2021 року

(ін іц іали /а прізвище)

(ініціали та гґрізвище)

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: г а г у # . /̂ /3 _______________

Інженер ОЗЛ 
(посада)

Р 6  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 № ^ ^
виділ № $ 3  ділянка № •/ площа У, О  гектарів

/

Таксаційна характеристика насадження 

Склад , вік.53^ ро_ків, бон ітет^ , середній діаметр сантиметрів, середня висота
метрів, повнота ^</5, тип лісу /уУ бО О  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 
гусенІ7_масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші 
ознака, не характерні для нормального стану дерев)____________________________________

Ступінь пошкодження, ураження: £__________________________
/  У  (поодиноке, слабке, середнє, сильне)

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

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджань виявив:

-
(посдаа)

Р ?  Р .9  2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

£ $_____2021 року

_______________ 7 ^ ^

(ініціали4а прізвищ е)^

ііадіали 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: :/^гг>с£-_____/ « з с ____________

Інженер ОЗЛ
(посада)

(9 6  _ 2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

Лісництво

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

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

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

с і с ̂ //1  у________  урочище кнаптал № ^
ілянка № 7  ^в и д іл  №  д іл я ґ площа 3 і ' гектарів

квартал №

Таксаційна характеристика насадження

г  ~
_, рельєф

Склад Щ г  , в і к ^  років, бонітет-—, середній діаметр ^  7 сантиметрів, середня висота 
метрів,' повнота 0,4 .’ тип лісу / , к X  С_______ , 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, масовийТлТт 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, курганний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

(вдбада)

•2 ^-

2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

0 5  0 5  2021 року

(ін іц іалі та^йрізвище

(ініціали та-гфізвище)

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: </3? р О '  _____

17
Інженер ОЗЛ

(посада)

/у _______6-.'О ' 2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

Лісництво

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

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

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

виділ № <Р ділянка № ~/( площа - М  гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад _, вік 5 9  років, бонітет '//,, серелнш діаметр сантиметрів, середня висота 
4  Ч'  метрів,'^ повнота ___, тип лісу / ) 5 аХ _______, рельєф __ — —

урочище квартал №

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:
/  У (поодиноке, слабке, середнє, сильне)

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

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

/<: ( сс.
(п ^ада)

^  ______ 2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

_____ (Г 2021 року

(ініціали ̂ апрізвищ е)

/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 за результатами огляду санітарного стану 
лісової ділянки: ^ 5 / ^ 5

Інженер ОЗЛ ___ _______  Ю.О.Палюх
(посада) іс) - ' ^  (ініціали та прізвище)

/  _____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 ________ урочище _______________________ квартал №
виділ № У  діля-йка № • /  площа 5777  гектарів/

Таксаційна характеристика насадження

Склад _, вік/^У років, бонітет-^, середній діаметр /̂ 9 сантиметрів, середня висота
' ЛуО метрів, повнота 7 /7 7 7  ТИП лісу /7 <у5 5 7 7 ~_____ , 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 І гектарі (окомірно) _Т5Е5 кУб. метрів, у тому числі 
сухостійної 7 /^  куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

л т 7 с 5 -
(пйіада)

^  О і
(підпис)

2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

076 7 , >______2021 року

(ініціали 7к прізвище)

(ініціали та прізвище)

У

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: 7УСС ^ 7 ^ / 777

Інженер ОЗЛ 
(посада)

і- ^  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 / / і  с-с _____  урочище _______
виділ № У-С. ділянка № ^  площа ^  о  гектарів

квартал №

Таксаційна характеристика насадження

Склад {0 ^* 1 .'+ ^вік» О^років, бонітет / І , середній діаметр,* ^  сантиметрів, середня висота
£ 2 : 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: З
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: / £'<?/, ^ і і  _______________________
~о- (поодинокий, груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджену виявив:

А  і сі
(посада)

0*7 2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

^ _____2021 року

(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 -СТЕшу 
лісової ділянки: # 0  ̂ - 6 ______^ ^  С~У /Т у

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 Р ОЖИЩЕ АГР О ЛІС

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво с урочище _______________________ квартал №
виділ № -тб' ділянка № У  площа О  гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад _, в ік /к р о к ів , бонітет. У7, сер9дній діаметр сантиметрів, середня висота
' Л Ґ  метрів/повнота 0 ^ тип лісу /-^УуРС 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)____________________________________

^  (поодиноке, слабке, середнє, сильне)

(поодинокий,груповий, куртинний)

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

Вид розподілу пошкоджених дерев: ■ ;/2 Ум

Обсяг ушкодженої дерев 
сухостійної куб. метрів

^  / 7 / / у А У
Д о с а д а ) (ініціали та^прйіище)

у У  Р  У  2021 року

-------  /У  / ' і
(лісничий (помічник лісничого) ^  (підпис) (ініціали та^прізвище)

Рь сО -Ь 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 з^-результатами_огляду санітарного стану 
лісової ділянки: /-<^/уіУ ^у'У  У / / З-----------------------------------------------^ ^

Інженер ОЗЛ __  _________ Ю.О.Палюх
(т с д д а )  X ніис) (ініціали та прізвище)

Р  У____ 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 _____ урочище _______________________ квартал №
виділ № 'ґУ  ділянка № ^  площа /  гектарів

/
Таксаційна характеристика насадження

Склад У  У  У  , вік оків, бонітет У , середцШ діаметру/ 9  сантиметрів, середня висота
,( 9  метрів, Повнота~?;ІУ, тип лісу /О  У  У(уС _____ , 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:
у  (поодиноке, слабке, середнє, сильне) 

Вид розподілу пошкоджених дерев: .оУ & 'У ^
(поодинокий,груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

(п о ф х а )

о  Г 2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

Р С  С  У  2021 року

(ініціал^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)

І У  У  у  2021 року

У

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 Р ОЖИЩЕ АГР О ЛІС

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво /уиЛ  _____ урочище _______________________ квартал №
виділ № У  діляц^а № площа '(■'/ гектарів

Таксаційна характеристика насадження

С к л а д в і к  років, бонітет / / ,  середній діаметр сантиметрів, середня висота
'/ £  метрів, дбвнота/; тип лісу £  9 /уЖ /______, 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: лґ'О& и /^С
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: о  Л< р̂/̂ с
(поодинокий,груповий,куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

, <-с . З і с.г/_______
(пос&йа)

& 5 ______2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

<£€ О  2021 року
/

(ініціалк^га^ірізвище)

(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: Є , ґ

—7Ґ------------------ ------ ^  А  --------- --------- ^ ---7-----------------------------------
Інженер ОЗЛ Ю.О.Палюх

(посада) ~ ^  ^ЇПдпис) (ініціали та прізвище)

2021 року у



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 Є_______  урочище _______________________ квартал № 'З '/
виділ № 'іС  ділянка № 'Ґ  площа З

Таксаційна характеристика насадження

Склад вік 4 5 років, бонітет,^, середній д і а м е т р с а н т и м е т р і в ,  середня висота
метрів, повнота <■', 9 т  тип лісу ~ Т 4  / З / * /  _ , 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 інщЬ 
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) ■Р' куб. метрів, у тому числі 
сухостійної £  куб. метрів

(посада)

(  > 2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

іО б 2021 року

(ініціали та прізвище)

(ініціали т і  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 'ЗЗ  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 №
виділ № -/У ' ділянка № площа гектарів

/
Таксаційна характеристика насадження

Склад/ ^ у  ґ/іі/і/і, вік. років, бонітет (І , сер.едній діаметр сантиметрів, середня висота 
'■іС  метрів;^ повнота тип лісу С ^ А  С’ ”А' -------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/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 <Р куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

(щб£ада)

_  2021 року

/О  'селлл.
(лісничий (помічник лісничого)

(?<с &  £>_____ 2021 року

(підпис)

(ініціали тагтірізвище)

(ініціали таптрізвище)

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

0 ? -

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 Р ОЖИЩЕ АГР О ЛІС

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво С ________ урочище
виділ № ділян/а № -1 площа 1У гектарів

У
Таксаційна характеристика насадження

Склад / _, в ік /к р о к ів , бонітет / ,  середній діаметр___сантиметрів, середня висота
їй/ повнота ___, тип лісу -- рельєф ___________ , експозиціяметрів/ повнота 

______ , ґрунт__ підріст

Лісопатологічна характеристика насадження

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

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

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

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

(посада)

О/р У 2021 року

А
(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 санітарного стану 
лісової ділянки: ^<Д> < /  уууяА У у  у  У / У-̂

Інженер ОЗЛ У _____ Ю.О.Палюх
(посада) [у /у  іс) (ініціали та прізвище)

_ 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
виділ № У/  ділянка № - (

урочище квартал №
площа у гектарів

Таксаційна характеристика насадження 

Склад /О Аг. їр ґ, вік& £ років, б о н іт е т і , середній діаметр£ .9  сантиметрів, середня висота
метрів, повнота 6 , тип лісу 

__________ , ґрунт____________________, підріст
експозиція

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, 
відмирання та всихання лерев. 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:

(посада)

2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

2021 року

(ініціали та прізвище)

(ініціалил^ 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

с ? с і/ґ?

Ю.О.Палюх 
(ініціали та прізвище)

лісової ділянки:

Інженер ОЗЛ
(посада)

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 _  урочище _______________________ квартал № ^ З
виділ № , ^ Г ділянКсі № ' ґ  площа СЗ О  гектарів

/
Таксаційна характеристика насадження

Склад вік -кроків, бонітет../^ середній діаметр сантиметрів, середня висота
метрів, повнота тип лісу /3 /̂ 3 1 ______, 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 насаджеірж'виявив:

/Цл. . / и ^ ________  __ ___________________ /  . Х&уСрс
(посада) /  (підпис) (ініціали та прізвище)

2021 року

(лісничий (помічник лісничого) ґ /  /(п ід п и с) (ініціали та прізвище)

_ 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: /^ > 7 /^ у )у /' у  /  __________

Інженер ОЗЛ _______  Ю.О.Палюх
(посада) (ініціали та прізвище)

УРУ  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 урочище _______________________ квартал №
виділ № ' /  ділянка № ~  площа 7?,0  гектарів/ Т

Таксаційна характеристика насадження

„ Склад.^  в}к{/О років, бонітет_Л , середній діаметр 3^ сантиметрів, середня висота
:Л<1 метрів", повнота ТИП лісу ( \ х / 'С7>_____ , рельєф ___________ , експозиція
__________ , ґрунт____________________, підріст______________ , підлісок____________

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, 
відмирання та всихання дерев̂  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 9 п /£<-77'
(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:

(посада)

о 5 ~ 2021 року

О
(лісничий (помічник лісничого) 

^ ______2021 року

(підпис)

Г 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 за результатами огляду санітарного стану 
лісової ділянки: ^ р ~ /

~Г
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 ц  Д с С _______  урочище _______________________ квартал №
виділ № /У - ділянка № площа ^ 2 , гектарів

/ ~'
,  _  і Таксаційна характеристика насадження

УХ*? ^4 - —
Склад ҐС; $ ^ ік /крок ів , бонітет-^ , середній діаметр сантиметрів, середня висота
У»/ 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: С*?Я
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

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

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) /Л  куб. метрів, у тому числі 
сухостійної -1 0  куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

усс  ■ Л -/с\

(2£ .
(посада)

2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

(О О  2021 року

(ініціали та-іірізвише)

--
(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
Інженер ОЗЛ 

(посада)
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 ил /?С <Л -_______  урочище _______________________ квартал № ^  ^~
виділ № ділянка № У площа З, (■/ гектарів

/

Таксаційна характеристика насадження

Склад ^ ґ /г-сііугс , вік Д р о к ів , бонітет ̂  , середній діаметр сантиметрів, середня висота
Р 1) метрів, повнота!,?^ , тип лісу <^У / У 0 _____ , 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: б^срс ^
(  ппг\ ггтлип^(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

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

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

• ІС / с .с .

(поса,д

С  2021 року

/у  2--
(лісничий (помічник лісничого)

і _____ 2021 року

(ініціали та прізвище)

/0. №
(ініціали та-іірізвиїце)

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: (Г/'дґс-е У  /ІГ,

Інженер ОЗЛ
(посада)

[(Р Ор^~ 2021 року

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)


