
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 ГС_______  урочище _ квартал №
виділ № ділянка № V  площа (У, З  гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Сщщд ■/&(-у  , в і к р о к і в ,  бонітет і Г  середній діаметр ні.  ̂сантиметрів, середня висота
, '/1_ метрів^ повнота <9,д , тип лісу 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: бс(__
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Л (//7А і? / її/ и  14
(поодинокий,груповий, куртинний)

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

ЧИСЛІ

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив: 

гій̂ адг(цйсада)

_  2021 року

Лґ 'ґс е _̂_____
(лісничий (помічник лісничого)

_ 2021 року

(підпис)

М Ґ .
(ініціали та црйвище)

(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: /^ /> ^6  С ' і ї / / у  ___________С' /  *

Інженер ОЗЛ 
(посада)

<2 і_ ( м ^  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 № ділянка № • /  площа гектарів

/
Таксаційна характеристика насадження

Склад , вік років, бонітет- ^ , 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, 
дідмиранн^га-^сихання^дереаг 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 насаджець^иявив

) (по/Сда)

/<_____ £ ^_____2021 року

/{,/ 2 с І у у
(лісничий (помічник лісничого)

4  У 0 ^

(підпис)

І/
2021 року

(ініціали тдлїрізвище)

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 '  <£_____О ґ /у ______

Т7
Інженер ОЗЛ 

(посада)

Р 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 /7А /  _____ урочище _______
виділ № /<Ґ ділянка № ~7 площа ^ гектарів

квартал №

Таксаційна характеристика насадження

Склад , вік / 5 років, бонітет,^, середній .діаметр сантиметрів, середня висота
метрів, повнота тип лісу рельєф ___________ , експозиція

__________ , 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, курганний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

(досада)

г-
/О

2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

2021 року

(ін іціал^а 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: /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 РОЖИЩЕАГРОЛІС

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво _________ урочище ______________________  квартал №
виділ № ділянка № /  площа гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад //-Рґ? , вік-/" ? років, бон ітеті , середній діаметр \ сантиметрів, середня висота
/ с/  метрів^ повнота , тип лісу /  у'-( 2-_____ , 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: Ь ____________________________________
(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

(посада)

2021 року

Лґ’<?Со<с 
(лісничий (помічник лісничого) (підпис)

. / і 2021 року

(ініціалида 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 за результатами оглядучжнітарного стану 
лісової ділянки: ^  С?

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 /КХ*_______ урочище ____________________
виділ № /У д іл яч а  № ^  площа гектарів

/
Таксаційна характеристика насадження

Склад '/<9 ^! , в ік і^  років, бонітет $ , середаій діаметр ^ ^ сантиметрів, середня висота
' метрів;^ повнота /?§*, тип лісу _____ 5 рельєф ______  ____ , експозиція

підріст

квартал №

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:

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^иявив:

/С ґ  С с /  

(поейда)
&  .2

(гіідпис)

2021 року

/('У С і.
(лісничий (помічник лісничого) 

^ _____і ’ — 2021 року

(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
Л ІСО ВО Ї ДІЛЯН КИ : X "

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 / ? ______  урочище ______________________  квартал №
виділ № 4"3 ділянк7а № і '  площа О  гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад //Рґ? , вік 6 /років, бонітет і/ , середній діаметр / сантиметрів, середня висота
метрів^повнота £  , тип лісу р ^ е ф _______  ___ , 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 насадне *ь виявив:

Л 'ґ . у і/  ’с с / ______
_  (п^еіда)

-‘К / ^  ¥ _____ 2021 року

1 с і с
(лісничий (помічник лісничого) 

/З _ 2021 року

-^'(підпис)

(ініціалі 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 санітарного стану
лісової ділянки:

Інженер ОЗЛ 
(посада)

/ V 2021 року

~7
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  Г№ урочище
виділ № ділянка № ■/ площа гектарів

квартал №

Таксаційна характеристика насадження

Склад '{(9 {о , вік ¥£ років, бонітет./ , середні^ діаметр сантиметрів, середня висота
//У метрів.Лтовнота 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: сс/и С-~7 (поодиноке, слабке, середнє, сильне)У?
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:

(поеада)

_____ 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 санітарною срану
лісової ділянки:

/

рного стану лісів за результатами огляду санітарного с

Інженер ОЗЛ 
(посада)

'ґ  ̂  £?у2- 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 № ЛО діляще^ № /  площа 4$ гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад /'б?У  , вік бУ років, бонітет ^  , середній діаметр сантиметрів, середня 
/(Г метрів; повнота~^ ^ Г ~тип лісу /6 °<~40С -______, рельєф ___________ , ексг

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: С/?/?
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

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

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджейб виявив:

/£/С
(посада)

^  2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

& У ______ 2021 року

/УгУ /У '̂  їу / С
(ініціалрі тдлірізвище)^

(ініціали т^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

7 ^ ^  і  /Улісової ділянки

А

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 УїЛ _____  урочище _______________________ квартал № ■%£
виділ № діляніса № '7 площа -л. О гектарів/

Таксаційна характеристика насадження

С к л а д /^  (- Жп , в ію ^  років, бонітет^ , середній діаметр -^^сантиметрів, середня висота
метрів, повнота , тип лісу _____ /ж 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: сс:Сьч
(поодинокий,груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

куб. метрів, у тому числі

(посада)

У І  ______ 2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

0 7 -  2021 року

(ініціали та прізви

(ініціали ташрізвище)

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 за7результатами огляду санітарного стану 
лісової ділянки: ^ ^ґг^'ґ?' у /і. с/ у /  У У / У У

---- х  / ---------- /  ^ ---------------------------------
Інженер ОЗЛ

(посада)

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 ________ урочище _______________________ квартал №
виділ № ділянка № /  площа 4  [9 гектарів

/
Таксаційна характеристика насадження

Склад /&/1 _, вік .^р о к ів , бонітет Л_, сегашшй діаметр ^  сантиметрів, середня висота
/З  метрів, повнота тип лісу /Л 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, масовии літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші 
ознаки, не характерні для нормального стану дерев)____________________________________

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

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

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджен гвив:

С<у
(посада)

- 9 ^ 2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

/З  О _____ 2021 року

х(підпис)

_______ ■
(ініціали ^прізвище)

У/- Ш'г сіїґС
(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

[-о стануінших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарної' 
лісової ділянки: у ; (Л уб?_________

Ю.О.Палюх
(ініціали та прізвище)

Інженер ОЗЛ
(посада)

/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 № 0  д ілянк/№ '/  площа гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад ЛОС/ , вік років, бонітет—̂ , середній діаметр ^  ^сантиметрів, середня висота
б? метрів, 'повнота тип лісу ________ , 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) ^  1 куб. метрів, у тому числі 
сухостійної /6?  куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджен^биявив:

4?  О 1?- 2021 року

/С Л У ' ___________ б /  '  '  - / Су# ?/ У
(лісничий (помічник лісничого) ^  (підпис) (ініціали та прізвище)

(7  ______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 -^результатами огляду санітарного стану 
лісової ділянки: г/си су  *_____/ у У __________

Інженер 03Л _______  Ю.О.Палюх
(посада) ^йщпис) (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 /л-уил-як-#.________  урочище _______________________ квартал №
виділ № /Ґ/Г ділягіка № площа ^ 0  гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад Ь , вік^у* років, бонітет ^ , середній д і а ме т р с а н т и ме т р і в ,  середня висота
Ус.Ґ метрів, повнота С'Ж, тип лісу п /  ________ , 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: _
' (ППІ(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: ґ)/аа<-
(поодинокий,груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

/гл. м
посаді(посада)

■'ҐЛ._____ 2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

'ґ ; ______2021 року

_______
(ініціали тз'прізшпце)

А / 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 за результатами огляду санітарного стану
Л ІСО ВО Ї ДІЛЯН КИ : / У ґ ' ї Х  ^ ^  _____________

Інженер ОЗЛ
(посада)

/ С /  , 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)
ДІЇ СЛАП РОЖИЩЕАГРОЛІС

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво _______ урочище _______________________ квартал № Л^Д
виділ № Л£Г ділянка № - /  площа “Л.ЛЛ гектарів

^Таксаційна характеристика насадження

Склад ЛДС;2 вікбД років, бонітет середній діаметр,^ - сантиметрів, середня висота
№  метрів, повнота тип лісу Д  4 'Л-Л_̂ ______, 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:
/  Л (поодиноке, слабке, середнє, сильне)

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

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

£ с /_______  _ ______
(по^да) /  (підпис)

{2  2021 року

/ и  Ссс-и^ £Л_______ ДЛ&ЛД __________  У Д  ДДр^/Д-с^ ̂
(лісничий (помічник лісничого) ^  (підпис) (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: /-£&■ с а Д ^ ^ / ґ/ЛД̂  ДДЛДЛ

— X  ^  ^
Інженер ОЗЛ .У ,/ ___ Ю.О.Палюх

, (посада) уЛІД'іпідпис) (ініціали та прізвище)

/ 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 № ділянкй № площа гектарів/

Таксаційна характеристика насадження

Склад вік^У років, бонітет середній діаметр сантиметрів, середня висота
ЛС метрій, повнота С0 А 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: £_________________________________
/  У  (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 /У куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

_ < . Лі '<£<-/________  _________  ^3
(посада) (підпис) (ініціалилсГ прізвище)

'75 О-?_____ 2021 року

/и 'селл* 2 сЛ" ___________  2̂ / 9 '
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали та прізвище)

4 % ЦЧ- 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: ^  У  /^5-£г -уг- “5? 7̂  “

Інженер ОЗЛ / / ?  ________  Ю.О.Палюх
(посада) . ( ^ ^ (й їй п и с ) (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 № - / ділянка № ; /  площа 0  $  гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад вік років, бонітет середшйдіаметр У  У- сантиметрів, середня висота
метрів, повнота тип лісу '/_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: _
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: С У /
(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:

, с * .  г и  с у ________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Р З - 2021 року

/  / Соосл. _______
(лісничий (помічник лісничого) /  (підпис) (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:

Інженер ОЗЛ ~ "________ Ю.О.Палюх
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

/ 6  в - ? -  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 &  и  {/С _____ урочище _______________________ квартал №
виділ № У  б  ділянк^№ ■'/' площа % О  гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад вік (У_ років, бонітет </, с^реднШ діаметр сантиметрів, середня висота
У 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:
7 7 іппп(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: - ^ / 7  <■ < <
(поодинокий,груповий, куртинний)

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень^виявив:

^ . л/ее/
(йосада)

'/'З (у У ______2021 року

М и с сс ’?<. <- с 
(лісничий (помічник лісничого)

■У 4 Г У  2021 року

(підпис)

(підпис)

(ініціали;га 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^зЄзультатами: 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

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

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво У/с _____  урочище _______________________ квартал № *-? %
виділ № 0  ділян/а № У' площа 6 0  гектарів/

Таксаційна характеристика насадження

Склад _, вік років, бонітет середній діаметр сантиметрів, середня висота
<9-0 метрів, повнота (19^  тип лісу /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 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:

(поейа) (підпис) (ініціали талрізвище)

О 'ґ  2021 року

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (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: у-’

& /У ^  ^
Інженер ОЗЛ _______ Ю.О.Палюх

(посада) /^ / 'р р и д а б с )  (ініціали та прізвище)
/Р.й' _____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 № / ''і  ділянка № '1 площа гектарів

/
Таксаційна характеристика насадження

Склад 9с і /й'СФі, в ік /У  років, бонітет/ , середній діаметр ^  ̂  сантиметрів, середня висота
метрів, п'овнота 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) ’СГ куб. метрів, у тому числі 
сухостійної с куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

- /

(посада)

О Ґ 0 7 і 2021 року
(підпис)

(лісничий (помічник лісничого) 

Рої 2021 року

(підпис)

(ініціали таїгтрізвище)

/7
(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)

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 № 4-4'
виділ ділянка № /  площа С? гектарів

/
Таксаційна характеристика насадження

Склад вік к р о к ів ,  б о н іт е т і ,  середній діаметр-/^ сантиметрів, середня висота
метрів, повнота тип лісу , /  - - Сб 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: (?̂ уу<гу:у

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджен>виявив

(поодинокий,груповий, куртинний)

куб. метрів, у тому числі

(по$да)
/Р'Л_____2021 року

(лісничий (помічник лісничого) 

______2021 року

(підпис)

(підпис)

/ я
г г

(ініціали та щмзвище)

(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: а  (Х / у л ________

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 № ±_
виділ № ділянка № /  площа 7 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад -АД? вік /Д років, бонітет^^^ 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: , * с______________________________________
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

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

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) "'̂ <3 куб. метрів, у тому числі 
сухостійної У куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

(посада) (підпис) (ініціали та'прізвище)

(Р/_____С^~ 2021 року

(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (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: у#*'*-*! ^ ^7  у 4% _________

Інженер ОЗЛ У___________ Ю.О.Палюх
(посада) ■ / . .(підпис) (ініціали та прізвище)

О У 2021 року ■'А



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 № &С) ділянка № ^  площа гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад с7(■) , вік у р о к ів ,  б о н ітет^ , середній діаметр &  сантиметрів, середня висота
'ЛС) 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 
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:

^  /6/ 0^  
(посада)

О / 9 ^  ' 2021 року

(лісничий (помічник лісничого)

(Я2  4 ->}£- 2021

(підпис)

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 за результатами огляду санітарного, стану 
лісової ділянки: с _____ / У у ' а г °  у ^

Інженер ОЗЛ 
(посада)

С Ф -  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 ґ/і-ссс У ссС_______  урочище _______________________ квартал № £  ^
виділ № - /3  ділянка № /  площа О гектарів

Таксаційна характеристика насадження

С к л а д і 7 "(вік -Уроків, бон ітеті , середній діаметр З Я 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, масовии 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 / куб. метрів, у тому числі 
сухостійної куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

у л  . аг/ с у ________
(рбсада)  ̂ (підпис) ( і н і ц і а л п р і з в и ще )

і V £?■£:_____ 2021 року

(лісничий (помічник лісничого) /  (підпис) (ініціали та'прізвище)

О'У1- 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: /9  У /  ______________

Інженер ОЗЛ /"■_____________  Ю.О.Палюх
(посада) ^  (ініціали та прізвище)

О  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 / у .<■«///сґ _____ урочище _______________________ квартал №
виділ № ,</■/ ділянка № /  площа гектарів

Таксаційна характеристика насадження
І / Т І М . . .

Склад / вік років, бонітет "2 ,_середній діаметр у  /  сантиметрів, середня висота
/  У метрів, повнота <^?^-тип лісу 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: г/'С______
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: / и Р <
' (ппппиипіги( п о о д и н о к и й , г р 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 сГ_ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:
X

^  у/у
(посада) /  (підпис) (ініціали та-тїрізвище) 

______2021 року

/О . У .
(лісничий (помічник лісничого) (підпис) (ініціали тЯпрізвище)

£> _____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 заяезультатами огляду санітарного стану 
лісової ділянки: ,/'̂ с ч2______/3 ___________________________________________________

Інженер ОЗЛ ____  , ^ ______  Ю.О.Палюх
(посада) ) (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 № 5~ ділянка № Р  площа гектарівіянка№

Таксаційна характеристика насадження

Склад________ /в ік  ^  років, бонітет -6 , середній діаметр/ /  сантиметрів, середня висота
'До метрів, повнота тип лісу Т7 ̂  £ул 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:
/  У  (поодиноке, слабке, середнє, сильне) 

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

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

/г /с*/ 
Досада)

(У / <2? 2021 року

А/Г.иМ ил,
(лісничий (помічник лісничого) 

(У# О'У______ 2021 року

У -̂̂  У / 7
(ініціали-Та прізвище)

(ініціали ’ґа 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'УУ/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 РОЖИЩЕАГРОЛІС

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво урочище
виділ № /  ділянка № площа ^ 0  гектарів/

Таксаційна характеристика насадження

Склад їіО&г вік ¥ 1  років, бонітет /  , середній діаметр ^^  сантиметрів, середня висота 
'ок) метрів, ідовнота^  7- ,  тип лісу с ^/5"  /_______ , рельєф 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: /г£
(поодиноке, слабке, середнє, сильне)

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

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

/и
(йосада)

&Ґ_ О?-______ 2021 року
(підпис)

(лісничий (помічник лісничого)

О ______2021 року

(підпис)

(ініціали^га прізвище)

(ініціали та прізвище)

Висновок інженера відділу (сектору) охоронй 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: <?ґ<<сС / л< у /  (Рг/з

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

_____________________ 1 1  ____________________________________________________________

/  (Автономна Республіка Крим, область)Ю/7 /7 17? /Іпсс̂  < У '

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво ___________ урочище | квартал № ’З Р І
виділ № 4*Ь дііянка № /  площа 4/4  гектарів

ІТаксаційна характеристика насадження

Склад вік^У'років, бонітет середній діаметр 4  сантиметрів, середня висота 
■У? метрій, повнота тип лісу 4 4 /̂ 4  | рельєф ___________ , експозиція

ґрунт підріст

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, 
відмирання та всихання дерев, захаращеність, об’їдання шкідниками хвої/листя, наявність

ознаки, не характерні для нормального стану дерев)

Ступінь пошкодження, ураження:
(п

Вид розподілу пошкоджених дерев:

оодиноке, слабке, середнє, сильне)

/  0

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

Ознаки погіршення стану лісових насаджень ви

юодинокий,груповий, куртинний)

імірно) 44  куб. метрів, у тому числі
,

.

івив:

/6 4
(посада) (підпис) 

Р 4  0 7 -  2021 року

/(у V —

(ініціали тз'гїрізвище)

44  44’
(лісничий (помічник ЛІСНИЧОГО) 4  (підпис)

0 2  2021 року

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

(ініціали Та прізвище)

:орони ■ і захисту лісу державного 
^гства або представника державного 
необхідності здійснення лісозахисних чи 
за результатами огляду санітарного стану

<̂ 4 4 $
^ 4 * / 'Інженер ОЗЛ 4^7/  у 

(посада) /^^^(йідпис)

О  у 2021 року С '4

У ^
Ю.О.Палюх 

(ініціали та прізвище)


