
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 ___________ квартал №
виділ № ^рУї ділянкаф»_____площа ^  о  гектарів

'■ /  /
Таксаційна характеристика насадження 

^ вік<3 років, б о н іт е т і ,  середній діаметр сантиметрів, середня висота
/ - ^ -метрів, ^іовнотС - г / , тип лісу 
__________ , ґрунт

, середнії
_, рельс

підріст
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 і ниті 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)___________________________________

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

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

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

(лісничий (помічник лісничого)

■ґ ^  _  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 стащ
лісової ділянки: /& о

Інженер ОЗЛ
(посада)

сб - 2021 року
(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^ урочище — —  квартал №
виділ № .>/ ^  ділянка № V  площа \"''гектарів

іу'
Таксаційна характеристика насадження

Склад _, вік Д р о к ів , бон ітет/ , середній діаметр/ ^ 7 сантиметрів, середня 
^  метрів^"повнота С^_, тип лісу / ^ /  0 уґ*  , рельєф ___________ , ексіЯ

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 інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Ступінь пошкодження, ураження:

Вид розподілу пошкоджених дерев:

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

(пооДи^бкий,груповий, куртинний)

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

/ X / .

числі

Ознаки погіршення стану лісових насад

С£/ф ?-
(посада)

^  '> 2021 року

А
(лісничий (помічник лісничо 

2021 року

(ініціали та прізвище

іціали'тй 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: а л- —  ОсЄ,

5

Інженер 0 3 І
(посада)

^ ----- 2021 року
(підпис)

).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)

виділ № ч ділянка N°. площа 57ґ ' гектарів
квартал

Таксаційна характеристика насадження

Склад - ' ґ , в ік^З  років, бонітет середній діаметр ^ —сантиметрів,
'/ ^ -метрів, повнота тип лісу 6 ^  і _________ , рельєф -

__________ , ґрунт____________________, підріст______________ , підлісок

висота 
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:
(поодиноке, слабке, середнє, силь

Вид розподілу пошкоджених дерев:
(уб^динокий,груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаДжень

(посада)
& &  2021 року

(лісничий (помічник лісничого}

Д . / 7
(ініціали та прізвище)

^  4 5 ,
(ініціалр/та прізвище)

Є 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: с / , ,С<сЄ 0 7 ^

Інженер ОЗЛ 
(посада)
—  2021 року

(підпис)
).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)
<7

Лісництво Ф ̂ ^ г ^ -ЛФвчище квартал № Л
виділ № д ілян ка^/ ^  площа £  <0 гектарів

і /
Таксаційна характеристика насадження

Склад/ ^ / $ ^  вік / Г р  оків, бонітет,^ , середній діаметр сантиметрів, середня висота
метрів, повнота <?■¥, тип лісу А  г_____________ , рельєф к с п о з и ц і я

/підлісок_  _______^підріст

Лісопатологічна характеристика насадження

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

Ступінь пошкодження, ураження:
V

Вид розподілу пошкоджених дерев:

(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

(поодинокий,груповий, курганний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджені виявив:

р :

(поса,
202Троку

О-
(лісничий (помічник ЛІСН И ЧІ

в  т2-— 2021 року<т>з

(ініціали та прізвище) ^

(ініціайи 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 Су
(посада)

а? -У—  2021 року
(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 лісокористувань)

Лісництво ( <> < ——урочище е'и< А  квартал № ^  У?
виділ №^ -  ділянка № у  площа , 0 ?  гектарів

' /
Таксаційна характеристика насадження

Склад / вік років, бонітет )  , середній діаметр^ У  сантиметрів, середня висота 
/ 'О ' метрів, повнота^ тип лісу /у______________ , рельєфу -А , експозиція

, ґрунт 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)

(поодинокий,груповий, куртинний)

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

т.

■9

(лісничий (помічник лісничого) 

2021 року

Ознаки погіршення стану лісових Н£садок5яп> виявив:

ьлУ & ’/У  /Ж */
(посада)

0 < г 2(ЖТ року
(ініціали та п{йзвищ^

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 ^  о  ,Л' см ;у -Гу сС с<<( с , / е . А  <>' ^

Інженер (ЖП _  Ю.СШалюх
(посада) (підпис) (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 Х ^ ^ ^ ^ ^ ^ урочище _____
виділ № ділянка N° У ^  площа У, О  гектарів

Таксаційна характеристика насадження

квартал № _ У _

бонітет^ . се 
тип лісу /ф /(

ций діаметр сантиметрів, середня висота 
— - 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, відпущення 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) - / ^  куб. метрів, у тому числі 
сухостійної '/о і- куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень в и я в і  

(посаді)
О  ■*>_____О Я _____202 V року

7 . / - о-
(лісничий (помічник лісничого)

О ^_____  ̂ у_____ 202^року

(ініціали та прізвище) ^

/уп^ / сО ^---
(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 '/< <г С& Ас/Х *  — ^

Інженер ОЗІ)
(посада)

(0 ^  9_____ 202£року

).О.ГІалі-
(підпис)

Ю .и.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 Іу сА  ________  квартал №Лісництво ( урочище £!-</"■
виділ № ділянка № площа У, (Р гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад , вік Д р о к ів , бонітет- /  , середній діаметр.^ /  сантиметрів, середня 
~ /9  метрів, повнота (2У , тип лісу /п_ _______ , рельєф с , експ

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 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) 7^5 куб. метрів, у тому числі 
сухостійної- /^ )  куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень дйявив:

(посада)
Ю - 2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

2021 року

(ініцішіи 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)

^ 7̂ - 2021 року

Ж
(підпис)

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)


