
fiодаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршепня санiтарного стану лiсових пасаджень

Лiсопатологiчна характеристика насадження

вид пошкодження Евсаджснrrя (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,вiдмиDання та всихання деrэев, захараIтIенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiстьгусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво'i/листл вiдлушення кори на
ознаки' не xapaкTePHi длЯ нормаJIьнОго станУ лерев)

Ступiнь пOшкодження, ураження: слабке
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поgдинокий
(пордцокдй, груповий, куртинний)

обсяг ушкодженоi деревини на l гектарi (oKoMipHo) /0 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноi 8 куб. MeTpiB

ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

lJbu eluc (. ,|

lI
н

(посада)

D/. // 2021 року

цQд4.д-го
(лiсничий (помiчник лiсничого)

Iнженер ЗЛ
(посала)

0? "|/ 2021 року

(пiлпис) (iнiцiали та прiзвище)

Мельник П.В.

Зiнич С.С.
1ЬЦiали.u пр;з""urg

(iнiцiали та прiзвище)

0/ /l 202I року

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) ,Иrр""r.r"ч або rrредставника держ€rвного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iншиХ заходiВ з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду caHilтарного стану
лiсовоi дiлtянки: 'о7 hеь уе

{fоDаmок 2 в реOакцii Посmановu КМ lYg 75б Bid 26,I0.20Iб}



!одаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

ВиД пошкодженнЯ насадженНя (лiсова пожеж4 буревiй, снiголам, обледенiння,вiдмирання та всихання дер.ев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiстьГУСеНi, МаСОВИЙ 
"':_Yi'j:l|B, ОПаЛання хво't7листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншiознаки' не xapaкTePHi длЯ нормtшьнОго станУ лерев)

l
вид розподiлу пошкоджених дерев:

обсяг ушкодженоi деревини на 1

сухостiйноi Ч куб. MeTpiB

ознаки погiршення стану лiсових Еасаджень виявив:

ЛцчеАс.,, 1 л
(пiдпис) (iнiчiали та прiзвище)

Мельник П.В.
(iнiцiали та прiзвище)

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державноголiсогосподарського (лiсомисливського) ,rцrrр"arar"ч або представника державногоспецiалiзованого лiсозахисного пiлпри€мства щодо rtеобхiдrrостi здiйсrrеяня лiсоэахисннх чи
'jТ"*.:":"ДiВ З ПОЛiПШСЕПЯ СаНiтарного стану лiсiв за результатами огляду caHi1тарного стаЕу
лiсовоi дi.пянки: ерп

(посада)

Dl l/ 2021 року

пом. л-го
(лiсничий (помiчник лiсничого)

П/ // 2021 року

Iнженер ЗЛ
(посала)

l\ч // 202i року

il

Зiнич С.С.

{!оdаmок 2 в реdакцii Посmановu км м 756 BiD 26.10.2016}

(iнiчiали та прiзвище)



Додаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршенпя санiтарноrо стану лiсових насадrкень

(Автономна Ресгryблiка Крим, область)
'Маневицьке ЛГ'

(найлr,rенування власника лiсiв, постiйного лiсокор"сту"ач4

Лiсництво Карасинське урочище квартал JЮ ?
видiл ]ф r дiлянка М площа а, 0 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад /Оаз * Б'п, BiK 89 poKiB, бонiтет Д , середнiй дiаметр Jб сантиMeTpiB, середня
висота ! ( MeTpiB,
експозицiя

0,], тип лiсу П zDC ,

, пiдрiст
повнота рельеф

, пiдлiсок, грунт

Лiсопатологiчна характеристика насадження

ВиД пошкодженнЯ насадження (лiсова пожежц буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво't'/листя, HMBHicTb
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлущення кори ца стовбураХ та iншi
ознаки, не xapaкTepHi для нормЕuIьного стану лерев)

вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоI деревини на 1

сухостiйноi 7 куб. MeTpiB

Ступiнь пошкодження, ураження : слабке
(поодиноке, слабке, середнс, сильне)

поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

гектарi (oKoMipHo) 9 куб. MeTpiB, у тому числi

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

м-р лlсY /1чt,lДg,2 Р. н

rЁ

il
,fi
Ёll

n

{

.l

(посала)

лу/. /./ 2021 року

Ца}и.Д:Iа
(лiсничий (помiчник лiсничого)

0|. /F, 2021 року

(пiдпис) (iнiчiали та прiзвище)

Мельник П.В.
(iнiчiали та прiзвище)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзоваЕого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатЕrми огJrяду санiтарного стану
лiсовоiдiлrянки: _ а,э,dоЯо-с ?^2

Lндрнер ЗЛ Зiнич С.С.
(Ьiцi-r rа npi."ffi(посала)

l)Ч /1 2021 року

q;::->
\ (пiДпйФ-.

{fоdаmок 2 в реdакцit Посmановч КМ ЛЬ 756 Bid 26.10.2016}



Додаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

(Автономна Республiка Кр"r, оОоБф

У/ьu€.i.,z ? i
(iнiцiапи та прiзвище)

Мельник П.В.
(iнiцiапи та прiзвище)

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державноголiсогоспоДарськогО (лiсомислИвського) ,rio.rp""*"."" абО представника державногоспецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
11'"*..,u],одiв 

з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огJUIду санiтарного стану

'at,_-_-

Зiнич С.С.
1Ьiчiал",а прiзrrче;(пiдп

кварт€rл J\Ъ tZ

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 8Сз tБП. ,.BiK 79 poKiB, бонiтет ./ , середнiй дiаметр -t8висота 
"? 
я, MeTpiB, повнота ,, 7 , ,rn nicy iЗ r DС ,

, пiдрiст ,

Лiсопатологiчна характеристика насадження

ВиД пошкодженнЯ насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,вiдмирання та всихання дер.ев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiстьгусенi, масовий лi1_1летеликiв, опадiння хво't'/листя, вiдлуrцення кори на стовбураХ та iншiознаки' не xapaкTePHi длЯ нормаJIьнОго станУ лерев)

вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоi деревини на l
сростiйноi /Г куб. MeTpiB

(посада)
,tr // 2021року

Ознаки погiрцlення стану лiсових насаджень

(посада)

Ol, l/ 2021 року

пом. л-гоъ
(лiсничий (помiчник лiсничого)

0,/ /-/, 2021 року

поодинокий
Еs9днокий,.руffi

гектарi (oKoMipHo) /2 куб. MeTpiB, у тому числi

сантиметрiв, середня
рельеф ,
пiдлiсок

{fоOаmок 2 в реdакцii Посmанова КМ lYg 75б Bid 2б.t0.201б}



Додаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

(Автоном на Г..ryОпЙТffiЙ.rф

Таксацiйна характеристика насадження

'yuo 
to(з +Й ,.BtK 7? poKiB, бонiтет !, , середнiй дiаметр J-€ сантип

::::::_,tL MeTpiB, гу.1:_oju 4д, ,r., niry ' Ц у Z, ' , p.n".6
сантиметрiв, середня'.ffi'

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiгола:rл, обледенiння,вiдмирання та всихання дерgЕ, захаращенiсть, об'iдання -*iд"и*аrи хво'l./листя, наявнiстьгyсенi,мaсoвий"i:--Y1.j"кiв,oпaдaнняхвo.t./лиcтя,
ознаки' не xapaкTePHi длЯ нормаJIьнОго станУ лерев)

0/ // 2021 року /.r'
пом, л-го йй(лiсничийlпо"i"нй*-Бr*о.о; Ъ

0l // 202l року

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державноголiсогоспоДарськогО (лiсомисливського) пйrр".rй"u або пр.д.ru"""пч державногоспецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стануёа"цр' rрri

Обсяг ушкодженоi деревини на 1

сухостiйноi У куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових н

м-р лiсу
(посала)

Iнженер ЗЛ
(посала)

0Ч ]-( 2021 року

гектарi (oKoMipHo) 8 куб. MeTpiB, у тому числi

lLbuc4*z Р ll

(iнiцiапи та прiзвище)

Зiнич. С.С.
(iнiчiали ,а прiзвищеГ

стану лiсових насаджень

{fоdаmок 2 в реdакцii ПосmанOвч КМ lYg 75б Bid 2б,10,2016}



Додаток 2

до Санiтарних правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджсень

(Автономна Ресгrублiка Кр"r,Йп.о.,,ý
(

Таксацiйна характеристика насадження

_Склад /оаа , BiK 63 poKiB, бонiтет J , середнiй дiамtетр /l
"":::::,,,* MeTpiB, повнота 0,z .rn пЦ А/е ,

лiсопатологiчна характеристика насадженЕя

KBapTaJI Np /7

сантиметрiв, середняГ9ль.еФ ,

пlдлlсок

ВиД пошкодженнЯ насадженнЯ (лiсова пожежа, буревiй, снiгола.ь.r, обледенiння,вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво'1/листя, наявнiстьгусенi, масовий лiт_метеликiв, опадiння хво'l'/листя, вiдлущення кори на стовб}zраХ та iншiознаки' не xapaкTepHi длЯ нормальнОго стану лерев)

(посада)

С.1, // 2021 року

цQдл. л-го_
(лiсничий 1помiчник лiБлrчогБl

С4 ll 2021 року

(посада)

ПЧ // 2021 року

{lчLrоrc Н ,Э
(lнiцали та прiзвище)

Мельник П.В.

/t куб. MeTpiB, у тому числi

м-р лiсу

обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)
сухостiйноi /о куб. MeTpiB

ознаки погiршення стану лiсових насадхень виявив:

(iнiчiали та прiзвище)

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або ,рaд.ъu"rr"r.ч державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатап{и огляду санiтарного стану
лlсово1 дULянки:

Iнженер ЗЛ Зiнич С.С.
(пiдriис

{flоlаmок 2 в реlакцit Посmановч КМ М 756 Bid 26.I0.2016}

(iнiчiали та прiзвище)



!одаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

(Автономна Ресгryблiка Криr, оОпасrф
6'[\Zf оr,о-,,,,.,,л ттт''

квартал М /Л

Таксацiйна характеристика насадження

Лiсопатологiчна характеристика насадження

ВиД пошкодженнЯ насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмиранНя та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi'/листя, вiдлуцення кори на
ознаки' не xapaкTepHi длЯ нормальнОго ст€lнУ лерев)

вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) /О куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ 9 куб. MeTpiB

ознаки погiршення стчшу лiсових насаджень виявив:

м-р лiсу
(посала)

0/. U 202l року

ЦQ!уl. Л-ГО
(лiсничий (помiчник лiсничого)

О/. // 2021 року

(iнiчiали та прiзвище)

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiа_пiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огJuIду санiтарного стану
лlсовоl дlлянки:

i
i

Мельник П.В.

Зiнич С.С.

-6*, 
i цi ur, 

" 
ru npi. 

" 
rщ. ;

Iнженео ЗЛ
(посала)

OV ,// 2021 року

,

(пiдпис) Gtцt."йББЙ;

{fоdаmок 2 в реdакцii Посmановll КМ ЛЬ 756 Bid 26.10.2016}



Додаток 2
до CaHiTapHиx правил

пропоявуознакоо"iр-Тrо"lНl'Т#хf,tr;rri'.о""*
.]ý

,*tifiFB

)

(r,uftrn."y"

#:IJж'" -- -Каоасднське урочrище_:
видл Np Q дiлянка.Irl! квартал Ns iX

Таксацiйна харiжтеристика насадженняg*^o 9 ( .;i{'k,:i* 
_ч_ poKiB, бонiтет ", ,

експозицiя::;#:_,#1 мефiв, .,Ъйота Ы:^;;; Ы
лiсопатологiцrа характеристика насадженЕя

вид поцкодження

;Х'rТЖr,j|}.,::: лI^",[.ji: 
буревiй, снiголам, обледенiння,

у:::} ".*,,й,,ji "БiБ' ойi#';;"Й#:fr
ознilки, не xapaкTepHi длrЯ нормаIIьного cTElHy дерев)

ознаки погiршення cTtlнy лiсових Еасаджень виявив:

.м_р лiсу
(посада)

lrr и 2021 року

цом. л-го
(лiсничиП 1пом i чнш.ТЙý

о1 }l 2021 року

{lc,i юr ,ч о
(IнlцlшIи та прiзвlще)

,.]
,1

:

,/
{r,'

(шдп{с)
Мельник П.В.

(iнiчiали.ч прБffi|-

Зiнич С.С.

-

(iнiцiали,u прi.",щý-

t

Висновок iпженера вiддi.тry (,сектору.) охорони i зоrисry лiсу держaвного
Ji:iЖi"*H,Jtr;9 "я;:Y:::з:"-*] :й"о,;;"Ц ;" "ffi;:b#:I iжж:i;
зIз,,т *i в з полiпш"; ;;;;;;Б ;'JlctB за результатами огляду санiтарного стаfiу

Iнженер ЗЛ
(посqда)

pLl // 2021 року
-_ (пйпtс)

{!оdапок 2 в реdакцii Посmанова км м 756 Bid 26.10,2016}



Щодаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

и
(Автономна Ресгryблiка Крим, областф

Лiсництво Карасинське урочище
видiл Ns з дiлянка лъ _ ппоrцu-_22..**рь

(

(найшенування власника лiсiв, постiй"о.о nico*op"cry"u"4

Таксацiйна характеристика насадження

квартал Nn t/

Лiсопатологiчна характеристика насадження

ВиД пошкодженнЯ насадженнЯ (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захараIценiсть, об'iдання шкiдниками хвоi'/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлуцення кори на стовб}rраХ та iншi
ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану лерев)

Ступiнь пошкодження, ураження: слабке

вrд розподiлу пошкоджених дерев:

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

ОбСЯГ УШкОдженоi деревини на l гектарi (oKoMipHo) 9 куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноi х куб. MeTpiB

Ознаки погiршення cTilнy лiсових насаджень виявив:

м-р лiсY
(посада)

0/. // 2021 року

ЦаД4. л:Iа
(лiсничий (помiчник лiсничого)

п/ // 2021 року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiмiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з полiгrшення саrriтарного стану лiсiв за результатаN{и огJLяду санiтарвого стану
лlсовоl дlJIянки:

Iнженер ЗЛ Зtцц:_eд._
(r*iцl-r ru прiз""щ.;

Frrот rюr, tЧ. tO._ (iнiчiали та прiзвище)

Мельник П.В.
(iнiчiапи та прiзвище)

1

]

(посала)

0Ч Jl 2021 року

- (пiлпйс)

{fоdаmок 2 в реdакцit Посmановu КМ Is 756 BiD 26.10.20lб}



Додаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

волинська область
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

Лiсництво карасинське урочище кварт€ш Nn tl
видiл Nn q дiлянка Jф

Таксацiйна характеристика насадження

Склад /0 Cz , biK з_7 poKiB, бонiтет l, середнiй дiшrетр _ /!!_ саgтимецriв, середня_BисoTa/?мeтpiв,пoBнoтa-c;r,ТиГtлiсy/iс,peльеф-,
експозицlя , rрунт

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголаrrt, облеДеНiННЯ,

вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво'l'/листя, наявнiсть
.y"""i, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлушення кори на СтовбуРаХ Та iНШi

щщц, не xapaкTepHi для нормального стану дерев)

Ступiнь пошкодження, урalкення: слабке
(поодиноке, 9дФщ, середне, сильне)

Вил розполiлу пошкодженихдерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

на 1 гектарi (oKoMipH о) /а куб. MeTpiB, у тому числi

ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

м-р дlqу

Обсяг ушкодженоi деревини
сухостiйно\ 9 куб. MeTpiB

(посала)

/|/ // _ 2021 року4 "

пом.л-го
(лiсничий (помiчник лiсничого)

D1, /./ 2021 року

лiсовоi дiлянки:

Iнженер ЗЛ
(посапа)

hч // _2021 рокуз---t- 4 '

(trc:.TvO c .lY 'а
Iiнiцiали та прiзвище)

Мельник П.В.
(iнiчiали та прiзвище)

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного

спецiалiзоui"о.о лiсойисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огJuIду санiтарного стану

(пiдпис]

{[оdаmок 2 в реdакцii Посmановu Км JYs 756 Bid 26.10.2016}

(iнiчiали та прiзвище)



Додаток 2

до Санiтарних правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадя(ень

(Автономна Ресгrублiка Крим, область)

(наiп,tенуваНнrl власника лiсiв, постiйного йокор"сry"ао4

лiсництво урочище квартал Nп t /
видiл Jф а дiлянка ]ф У площа / z гектарiв

сантиметрiв, середня
рельеф ,

пiдлiсок

Лiсопатологiчна харЕжтеристика Еасадження

ВиД пошкодженнЯ насадженнЯ (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлущення кори на стовб}чраХ та iншi
ознаки, не xapaкTepHi для нормаJIьного стану дерев)

Таксацiйна характеристика насадження

dJ poKiB, бонiтет l , середнiй дiаметр /У
повнота 4}, тип лiсу /Jl( ,

, грунт , пiдрiст

Ступiнь пошкодження, ураження: qдабке
(поодиноке, слабке, середнс, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинqкий, груповий, куртинний)

ОбСяг Ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) Я куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйно\ К куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

м-р лiсу h,bTtoк (/ Ю,
(посала)

С/ +r, 2021 року

пом. л_го
(лiснлтчий (помiчник лiсничого)

0/. //. 2021 року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатЕIми огляду санiтарного стану
лiсовоi дiлянки:

(iнiцiали та прiзвище)

Мельник П.В.
(iнiцiали та прiзвище)

Зiнич С.С.
Фщi,ап" Й прiз"rrцф

Iнженер ЗЛ
(посада)

ОЧ 1-1. 2021 року

(пiдпис)

{fоdаmок 2 в реOакцii Посmанова КМ М 756 Bii 26.10.2016}



Додаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

(Автономна Ресrryблiка Крим, обл:аст4

Склад /0 (l , BiK
висота lб MeTpiB,
експозицiя

квартал Jllb Jz

сантиметрiв, середня
рельеф ,
пlдлlсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

вид пошкодх(еввя насялження (лiсова пожежа, буревiй, сrriголам, обледенirrня,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво't'/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на Стовб}rрах та iншi
ознаки, не xapaкTePHi для нормального стану дерев)

(наfu.rенування власника лiсiв, постiйrо.о ЙББЙБuб

Таксацiйна характеристика насадження

d 2 poKiB, бонiтет J , середнiй дiаметр ,t8
повнота Р,7, тип лiсу д.I/
, грунт пiдрiст

вид роз.rодiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоi деревини на 1

суltостiйноi q куб. MeTpiB

(посада)

Cl // 2021 року

пом. -ц-го
(лiсничий (помiчник лiсничого)

с| /-/ 2021 року

(пiдпис)
{rr,тюо, //. l'
(iнiчiали та прiзвище)

Мельник П.В.
(iнiцiали та прiзвище)

ВИСНОВОК iнЖенера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану
лiсовоi дiлянки:

Iнженер ЗЛ Зiнич С.С.
(посада)

ОЧ .1/ 2021 року

il

Ступiнь пOшкоджOння, ураження: qдабкq_
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

поодцнокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

гектарi (oKoMipHo) ý куб. MeTpiB, у тому числi

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень вияви

м-р лiсу

,{:--"-
.,"--,;,-<ýе:"-.,

{fоOаmок 2 в реDакцii Посmановu КМ М 75б BiD 2б,10.201б}

(iнiчiали та прiзвище)

L



Зз:l:"" ^ Л""асц"."-. урошще квартш }l9 Зd

Таксацiйна характеристика насадженЕя

лaУЗ /0(l*Бп,.rliK bQ poKiB, бонiтет l ,

"::::'*+ MeTpiB, по"ноrа ,,7, тип лiсу

лiсопатологiчна характеристика насадженнrl

обсяГ ушкоджеЕоi деревипи на 1 гектарi (oKoMipHo) /0 куб. MeTpiB, у томусухостiйноi N куб. MeTpiB

Ознаки погiршенпя cTtlнy лiсових насаджеЕь

м-р лiсу
(посала)

п{ // 2021 року

пом. л-го

-

(лiсничий 1помiчЙБЙiБl

D, l-, 2021 року

Мельник П.В.

числt

висновок iнженера вiддirry (сектору) охорони i захисry лiсу держilвноголiсогосподарського (лiсомисливського) 
'йпр".rьа або представника держ.lвногоспецiалiзованого лiсоза<исного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чиiнших за,ходiв з полiпшення санiтар"ъ.о ar*у лiсjр за результатаil,rи огляду санiтарного cTElHyлiсовоi дiлянки:

( (пiдйс)

(iнiцrаlrи та ггрiзвlлцде)

Зiнич С.С.
(iнiцiали та прiзвищеf-

Iнжрнер ЗЛ
(посада)

t9Ч l-/ 2021 року

-._*-jX",*-.

{!оdаmок 2 в реdакцi:i Irосmоновч км лЬ 7ý6 Bid 26,10.2016}



Ii:Y1:""._ .Карасинське урочище квартЕlл М ,Зtrвидiл Nn _Ц_дi,ДlJIянкаЛЬ 
' 

площа l0,с."п*ръхь

IH"J",T-:*:.:1: :1'ffi::y (лiс9ва пожежа, буревiй, снiголаrrr, обледенiння,

;;;й;;,;,
ознtки, не xaptжTepHi д-гrЯ нормального стану дерев)

0/, Nl, 2021 року

пом. л-го
(лiсничий 1помiчнЙ лБЙý

D/ /.t 2021 року

Рцgсrу tc Р, 2
(iнiчiалЙ та прiзвшце)

Мельник П.В.
СЬiцi-"ЙББ",щЫ-

висновок iнженера вiддi.гry (сектору) охорони i за<исry лiсу держЕвного

::'_",:::Т""i1|_.'1"го 
(лiсом,спи"с"ко.о; ;Йр,;;.;;;" uoo ;;;;;*;; ffi#;i;

Iнженер ЗЛ
(посма)

аЧ // 2021 року

Зiнич С.С._
(iнiчiали та прiзвлпц9

{lоOаmок 2 в реОакцii Посmановч КМ м 756 Bid 26.10.2016}

-a]:



Додаток 2

озншси погiршення стану лiсових насаджень виявив:
"i} /| 1

м-р лiсу _ / ,У, У f,*Rrч о Р rl
(iнiчiiли та прiзвlще)

Мельник П.В.
(iнiцiали та прiзвище)

Зз:l:""_ . Карасццське урочище квартЕlл М ?Jвидiл Jф __з__ дiДlJЦнка Jф / площа {,к ..*rupb}lb

,З:iJ"._*-::::i :1yi.:y_ (лiс9ва пожежа, буревiй, снiголапr, обледенiння,
захаращенiсть, об'iдання шкiдникап,Iи хво7лисrя, Йвнiсть

ознаки, не xapaкTepHi дlЯ нормrшьfiого cтtlнy дерев)

ВИД РОЗПОдiлУ пошкоджених дерев: поодинокий(поодинокrd,rруffi
обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipнo) - /t куб. MeTpiB, у тому числiсухостiйноi tO куб. MeTpiB

(посада)

0l ll 2021 року

пом. л-го
(лiсничий (помiчнlж лiсничого)

ф/. l/ 2021 року

висновок iнженера вiллiлу (сектору) охорони i захлrст;r лiсу дсржавЕого
ЛiСОГОСПОДаРСЬКОГО (ЛiСомисливського) ,Йрrr"r"r"u або ,р"д"Ъ*""п,ч державного
спецiаrriзовЕlного лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдltостi здiйснення лiсозаiисних чи

Зiнич С.С.
(iнЙали та прiзвlлlrg

(посала)

ОЧ ././ 202l року

{!оlаmок 2 в реDакцii Посmаповч КМ Jlь 75б Bid 26.10.201б}

rj-"_j:=ъ--_
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Додаток 2
до CaHiTapIMx правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

(Автономна Ресгrублiка Крим, обласrЦ
(

(наЙliленування власника лiсiв, постiйно.оiБйф@ач4

квартilл Ns gf

таксацiйна характеристика насадженЕя

' 
-', 

пйi,Ь*
Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодженнrI насадження (лiсова пожежа, буревiй, спiголам, обледенiння,
вiдtrлирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання **iдrr*лпи хвоi7листя, нЙвнiсть
ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хво'l'/листя, вiдлущення кори на стовбуIrах та iншi
ознaлки, не xapжTepHi дrя нормttльного стану дерев)

Вид розподi.тrу пошкоджених дерев:

Обсяг уIдкодженоi деревини на 1

сухостiйпоi Х куб. MeTpiB

Ступiнь пошкодженtu{, урtDкення: слабке

GsgдIшокlй, групов ий, куртlшний)

гектарi (oKoMipHo) /0 куб. MeTpiB, у тому числi

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

M-D лlсу |,,@z'
(fiлrис)(посала)

О,/, // 2021 року

Ца!4. л:Iа
(лiсrшrчий (помiчник лiсничого)

Dl. lJ 2021 року

Iнженер ЗЛ
(посала)

ОV Н 2021 року

Висновок iнженера вiддi.гry (сектору) охорони i захисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або предстzlвника держ'lвного
спецiагriзовtшого лiсозаrисного пiдпри€мства щодо необхiдностi здiйснення лiсоза<исних чи

iнших за,чодiв з полiпшення санiтарного cтtlнy лiсiв за результата},{и огJIяду санiтарного СТаНУ

лiсовоi дiлянки:

Мельник П.В.
(iнiчiали та прiзвище)

Зiццgl-С.
ltrtrlt*, *,rрt."rrцФ

{!оdаmок 2 в реdакцii Посmановu КМ М 756 Bid 26.10,2016}



[одаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

волинська область
(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

ДЦ'Маневицьке ЛГ'
(найтrлекрання власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Каrэасинське .._ . )4рочище квартал }lb И Х
видiл }ф JZ дiлянка М площа l, с.1 гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад /оС{ lГ lT, BiK .f| poKiB, бонiтет J , середнiй дiаметр /3 сантиметрiв, середня
висота /{ MeTpiB, повнота l7,} , тип лiсу Dч ЬС . , рельеф _,
експозицiя ,грунт ,пiдрiст ,пiдлiоок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголаtrл, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiстЬ
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлуrцення кори на стовбурах та iншi
озн€ки, не xapaкTepHi для нормаJIьного cT€lнy лерев)

Ступiнь пошкодження, ураження: слабке
(поодиноке, щýд9, середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодицокий
Gsgщокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) // куб. MeTpiB, У ТОМУ ЧИСЛi

сухостiйноi /о куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

м-р лiсу
(посала)

0/. /./ 2021 року

пом. л-го

Н?пь r.сечс rцi'i €.Н.
(iнiцiали та прiзвище)

Мельник П.В,
(iнiцiали та прiзвище)(лiсничий (помiчник лiсничого)

D/. // 2021 року

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або предстtшника державного

спецiалiзовч"о.о лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану

лrсово1 дlJrянки:

Iнженео ЗЛ
(посала)

лцч |/. 2021 року

ilдriис)

{Доlаmок 2 в реOакцit ПосmанOва км м 75б Bid 2б,10,201б}

(iнiчiми та прiзвище)

{



Додаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ

(Автономна Ресгryблiка Крим, облiстф

про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насадх(ень

спrл,,^_,,,,- -.л пТr'

(наймешування власника лiсiв, постiйного йокорисцвач4

Лiсництво Каваqинське урочище квартал Ns Q7
видiл }Ф .rс дiлянка N а площа /,r1 ..*ruрЪ

Таксацiйна характеристика насадження

Лiсопатологiчна характеристика насадження

ВиД пошкодженнЯ насадженНя (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всиханrrя дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, HMBHicTb
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлуцення кори на стовбураХ та iншi
ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану лерев)

Ступiнь пошкодження, ураження: слабке
(поодиноке, слабке, середн€, сильне)

вил розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) // куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноi tO куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

м-D лlсч
(посала)

гr. /f 2021 року

цQд4_л_го
(лiсничий (помiчник лiсничого)

Г{. ,/,| 2021 року

lYeпotnrru ьr'u{, ( /Y
(iнiцiали та прiзвипrе)

Мельник П.В.
(iнiчiми та прiзвище)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдпри€мства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану

лiсовоi дiлянки:

Iнженео ЗЛ -Х, - r Зiнич С.С.+
(посада) (- (пiдп'ис) (iнiцiали та прiзвище)

(,ч ,l 2021 року

,{,/
(пiдгмс)/

{!оDаmок 2 в реdакцii lrосmановu КМ JФ 756 вiD 26.10.2016}



Додаток 2

ло Санiтарних правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення сапiтарного стану лiсових насаджень

(Автономна Ресгryблiка Крим, оОласý
6

Таксацiйна харtжтеристика насадженЕя

квартuI М 
';

_aУЗ {9(l , BiK /Ч poKiB, бонiтет / , середнiй дiаметр JV сантпметрiв, середня
"::::,,# MeTPiB, 11:тч Щ; ,"n oiry ,Е| ( , рельеф _,

лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження нас4дження (лiсова пожежц буревiй, снiголам, обледенiння,
вi.tцr,tиршrня та всихання дещ, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоУлистя, HMBHicTb
гусенi, масовий лiт метеликiв, оп4дання хво7листя, вiдлуrцення кори на стовб}лрах та iншi
ознaки, не xapaкTepHi для нормального стану дерев)

(посала)

0(, lt 2021 року

цQiltl л-го
(лiсничий (помiчнrпс лiсничого)

al, //. 2021 року

Ступiнь пошкодження, урaDкення: 

-- 

слабке
(поодиноке, слабке, середнF, сильне)

Вид розподirry пошкоджених дерев: поодинокий

обсяг ушкоджеЕоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) // куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноi а куб. MeTpiB

ознаки погiршепня стану лiсових насаджень виявив:

,dt,? u-cr.,"ц Ь О.а.
(iнiшiали та прiзвlще)

Iйелъник П.В.
(iнiцiали та прiзвище)

ВИСновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i зжисry лiсу держ€lвного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пцприемства або предстчвника державного
Спецiа.гriзовЕlного лiсоза<исного пiдпри€мства щодо необхiдностi здiйснення лiсоза<исних tIи
,iнrдих зо<одiв з полiпшення carriTapнoгo стану лiсiв за результатами оглr{ду санiтарного стаrrу
лiсовоi дi.rrянлсr: ^ :т оь е S rv е_ _P"J с,,(_

Iнженер ЗЛ _.--,','),|. ' Зiнич С.С.(посала) r (пiдrfuс) (iнiчiа.гlи та прiзвlдце)

0Ч /r 2021 року

{!{оlаmок 2 в реdакцit Посtпановu КМ М 756 Bid 26.10.2016}



,Щодаток 2

ло Санiтарних прttвил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

(Автономна Ресгryблiка Крим, область)
al ifл,.л_--,--,.л TTTт

(наймеrтуваlшя власника лiсiв, постiй"о.о ййфi@i.rý
квартал ЛЬ 4/

видiлJ,lЬ др дiлrянкаМ_площа ./ 0 ."**рЬ

Таксацiйна характеристика насадженrul

СклаД /0 q , BiK ё V poKiB, бонiтет J , середнiй дiалетр 12 сантпметрiв, середЕя
Висота /Я MeTpiB, поВнота ,,7' тип лiсУ А2( , рельеф 

- ' 
,експозицiя , фУнТ , niopi.r 

-, 

,riдrri.Ь* _
Лiсопатологiчна харЕктеристика насадження

ВиД пошкодженнЯ насадженЕя (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдruирання та всиханrrя дерев, захаращенiсть, об'ihання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, оп",цання хво7листя, вiдтгчrдення копи на стовб}цrах та iншi
ознаки, не xapaкTepHi дrя нормального стану дерев)

Ступiнь пошкодженЕя, урarкення : слабке

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

ПООДИЕОКИЙ

G99диношй, груповий, куртшrнld)

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) /D куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноi N куб. MeTpiB

озншси погiршення cTElHy лiсових насаджень виявив:

M_D лlсу .{t,i l, сс к u [- /3 В,
(iнiчiали та прiзвlлще)

Мепьник П.В.
Фrtцi-" *,еЪ",щФ

(посапа)

С1 /J. 202l року

пом. л-го
(лiсничий (помiчниrс лiсничого)

е/. l/. 2021 року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу держаВнОгО
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або предстtlвника державного
спецiалliзовtlного лiсозо<исного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозасисниХ IШ

iнших заrсодiв з подiпшення санiтарного cT.lнy лiсiв за результатап,rи огJIяду санiтарного cтulнy

лiсовоi дiлянки:

Iнженер ЗЛ
(посала)

19ч /f 2021 року

{!оdоtпок 2 о реdокцii Посmанова КМ М 756 Bid 26.10.2016}

;l," "
(пiдйс)



!одаток 2

до Санiтарних правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення сапiтарного стану лiсовпх насаджень

(Автономна Ресгryблiка Кр"м, БЙБ
бl\/оrrо-,,,,,,"л ттта'

Лiсництво _Карасинське урочище
видiл Jф лzт дiлянка Шч;_ площа'_zЦ_-..**рЬ

Таксацiйна характеристика насадження

Склад /0Q ,.BiK {.F poKiB, бонiтет /, , середrriй дiаметр J? сантиметрiв, середнявисота /9 MeTpiB' повнота 1,1Г' тип лý , 1."е 
- -:рельеф ' ._--',

квартал Np i7

Лiсопатологiчца характеристика насадження

JLl JL.Lv L^, лиDлJ,v l Dгусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбчпах та iнтпi
ознtlки, не xapaкTepHi дlя нормatпьного cTtlнy дерев)

Ступiнь пошкодження, ур€Dкення: с.табке
(поодlшоке, слабке, середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: поодинокий

Обсяг ушкодженоi деревини на 1

сухостiйноi 9 куб. MeTpiB

ознаки погiршення cтtlнy лiсових нас4джень виrIвив:

м-р лiсуt
(посала)

11. l.r 2021 року

пом. л_го
(лiсничий (помiчнlпс лiсничого)

о' /' 202l року

,Joi псr, п,,сj /]. F.
(iнiчiали та прiзвище)

Мельник П.В.
(iнiчiали та прiзвище)

Зiнич С.С.
G"iцi-;;ЙЬ..rI")

..:

висновок iнжекера вiддi.тry (сектору) охорони i захисry лiсу державЕого
лiсогоспоДарськогО (лiсомислИвського) пiдприемства або представника державЕою
спецiа.rriзованого лiсоза<исного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнших за,ходiв з полiпшення санiтарного стiu{у лiсiв за результатап,rи огJIяду санiтарного стану
лiсовоiдiлянки: ,- g7/.еб'со. .. , ?лэл2

-

Iнжепер ЗЛ , ___-,2)7-',, ",
(посала) '. (ПЁtЦtС)

0? l-t 2021 року

{!оdаmок 2 в реdакцii Посmановu КМ М 756 Bid 26,10.2016}
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Додаток 2

ло Санiтарних правил

повцомлЕннrI
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

(Автоноvна В..rrу Onl *, ilБ]БчБ;
(

Лiсництво КЕlасинське урочище
видiл ЛЬ Уz дiлянка lVп _ ,;_ пЙщч";d;.-*рЬ кварт.ш }ф 

'/

Лiсопатологiчна харiктеристика насадження

Вид пошкодження Еасадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,Вiтмирання та всихання дер.ев, ,*uрчщaнiсть, оо;й*о шкiдниками хвоi/листя, наявнiстьгУсенi, масовий oi:__Y1'o"KiB, оп4дання хвоi7листя, вiдлущення кори на стовбурак та iншiознtlки, не харжтернi дrЯ нормЕUIьнОго стану дерев)

Ступiнь пошкодженнrI, ур{Dкення: слабке

Вид розподirry пошкоджених дерев: поодинокий

обсяг ушкодженоi деревинц на l гектарi (oKoMipHo) /J куб. MeTpiB, у тому .плслi
сухостiйноi // куб. MeTpiB

ознаки погiршенпя cтtlнy лiсових нас4дхень виlI.

м-р лiсу
(посала)

N 1.1, 2021 року

пом. л-го
(лiсничшй (помiчrппс лiсничого)

Cl, l/ 2021 року

висновок iнженера вiцдiлу (сектору) охорони i засисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемсъва або представника держ{lвного
спецiаrriзовдlого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних tIи
iuших заlсодiв з полiпшення санiтарного cTtlнy лiсiв за результатами огJIяду санiтарного стану

Таксацiйна характеристика насадженнrI

Склад 0С! lБt7 ,.BiK .{7 poKiB, бонiтет 4 , середнiй дiаметр J, сшrтиметрiв, середнявисота /Q MeTpib' повЕота о,|, ,"n nicY , Р.а,з 
--'"'*--р*"aо 

,

,{ьт ч сrr t,[, 8. Д,
(iнiцiали та rrрiзвшце)

Мельник П.В.
(iнiчiали та гrрiзвище)

Зiнич С.С.
1ЬЦа;,",а фli""щg(посада) ( (пiд"иГ

l)V // 202l року

{!{оdоmок 2 в реOокцii Послпановч км м 7ý6 Bi| 26,10,2016}



Додаток 2

ло CaHiTapHиx правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтаршого стану лiсових насаджень

(Автономна Ресгryблiка Кр,^пJБЙý
в

Лiсництво Царасинське урочище
видiл М з дiлянка;V, _д_ nffiu'^.я / -гекфБ

Таксацiйна характеристика насадження

квартал Nр /"{

лiсопатологi.ша характеристика насадження

ВиД пошкодженнЯ насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдlлиранНя та всихання дереВ, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть
ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадапня хво7лист8 вiдIущення кори на стовб}тlах та iншi
озн€lки, це xapaкTepнi длЯ нормttльнОго стану дерев)

вид розподirry пошкоджених дерев: поодинокий
Еs9щ9ддй груповий, куртинншi)

обсяГ ушкоджеНоi деревиНи на 1 гектарi (oKoMipH о) // куб. MeTpiB, у тому ,пrслi
сухостiйноТ .О куб. MeTpiB

ознаlси погiршення стшу лiсових насаджень виявив:

м-р лiсу
(посала)

П/ lf 2021 року

пом. л-го
(лiсничий (помiчнlпс лiсничого)

0l /l , 2021 року

Iнжепер 3Л
(посада)

19 V -/-/ 2021 року

ВисвовоК iHrKeHepa вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу держшного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника держzlвного
спецiа.пiзованого лiсоза<исного пiдпри€мства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з полiпшення санiтарного cTEtHy лiсiв за результатап,rи огJIяду санiтарного стану
лiсовоiдiлянки: )?o,j lvБчtr __- aDi)

YСiисr.r.цй В.[3.
(iнiцtаlrи та прiзвшце)

Мельник П.В.
(iнiцiали та прiзвlще)

Зiнич С.С.*
Ф,irliаrr,,r r-rрiз"^lф

{!оdапtок 2 в реdакцff lrocmaHoBa КМ ЛЬ 7ý6 Bid 26.10.2016}
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,Щодаток 2
до Санiтарних правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу озцак погiршення сашiтарного стану лiсових насаджепь

11:1ч:* , ,К+ра"*нсr-а урочице квартал N9, l.""видiл }ф J дiДlДянкаNs, плоц]€',/,4'"ек"арьJф

ТаксаIliйна характеристика насадження
Склад " i 'К-., , BiK :llpoKiB, бонiтет
висота ..jД MeTpiB, повнота Д Р, тип

середнiй дiаметр ?? сантиметрiв, середня
, ,,/Zё , рельеф

пlдрlст пtдлlсок

лiсопатологiчна харtжтеристика насадженЕя

1l
лlсу

ознаки, це xap€KTepHi дrя HopMafibнo.o .ru"y дерев)

_!У_ // 2021 року

пом. л-го
(лiсничий 1помiч"ЙiЙБl

{'( /{ 2021 року

Мельник П.В.
1йцi-rБфБЙ; -

Зiнич С.С.

-

(iнiцiали,а прiз"ffif-

ВисновоК iнженера вiддi.rry (сектору) охорони i зtlхисту лiсу держ.lвIIоголiсогосподарського (лiсомисливського) 
"йр"u"Ь або представника державIIогоспецiа.тriзовФIого лiсоза<исного.пiдприйruч щооо naoб*ioHOcTi здiйснення лiсоза,хисних ЕIи

iНШИХ ЗаtОДiВ з полiпшення санiтарrЪ.о .r*у;й;;;й;;;;;;;й санiтарного станулiсовоi дiлянки:
ъ

iнiцiшrи та прiзвище)

{!{оdвmок 2 в реdакцit Посmановч км М 756 Bid 26,10.2016}
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