
Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насалФкень

_ Хапiвська фласmь _
{Автшоrlttа Рвоtублkа ýин. облаоть)

Деожавпе пiйроuвнqпцо qlзюмське л iсве_аоспаа ?pclltBol,
(найшкуsан|tя Bлacffe лiсЬ, пOстif, ного лiсоrорштуваu)

урочище
дiлянкаlф_ площа {а гектарiв

_ / Таксацiйна хараrгеристика насаркення

Склад g2,? /a.,"irZffBr, бонiтет .У_, середн iп дiамет{?сантиметрiв, середня висотаЙ9
MeTpiB, ffовнбта ol_, тип лiсу П / k/iD , рельеф Ёfu * { експозЙ4iя

,rРунтфИрrст ,flдlicoK
Лiсопатологiчна харакrеристика насадкення

Вид пошкодження наса&кення (лiсова поN(ежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хво't/листя, наявнiсть
ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't/листя,лвjдлущення кори на стовбурах та iншi
0ЗНаКИ, Не xapaкTepHj лля нOрмальнOго станудерев) F r 2ц, ^ а rа €ceczczt ". а

l

(поодиноtо, слабке, ердне, сильнв)

Вид роЗподiлу пошкодкених дере ", ??*# ii * * {поодlлнохrй, груповий,

Обсяг уllJкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 4 ] куб, MeTpiB, у тому числi
сцостiйноi ,? куб, MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насадкень виявив:

LL i 
О| 20 ,9а року

,2Je.ш.22rr'
(лiнttчий (помiчнх( лiа{ичого)

ДД OI.,( 20 ДО року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) 0хорони i захисту лiсу державног0 лiсоrосподарськогo
(лiсtмисливського) пiдприомства або представника державного спецiалiзованогo лiсозакlсноrо
пiдприемства щOдо нефхhностi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення
санiтарного стану лiсiв за рeзультатами оrляду санiтарного стану лiсовоТ дiлхнки:
lJаа*3*еЛ-*ьu.елз,t_ ,,--rr_,.*)q s uуr_о€аrgсLа_r.l_zз . ,л .., С,,, ,r" о *r, - ё ', 

Я'п ,rоЭ бll ( Л-6Jад\

Y--^.-<b,Ljoo JL €.ЦцЬ*j цч,ОlЙuп,аr_о,14-е_,25 _ *д*Ji*\ , " i. ^G'--- .+ф4А-вцдац4

Ьо,*ýЬ; €. rL9 еJ\П ч 9P*-* ; В .ai ас,ъ,-=4 LL_ Q..aL

43-to,," l,

'tцzсzо с2,_
(iнiцiали та прiзвичр)



Додаток 2

до Санiтарних правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарноrо стану лiсових насадкень

, _ XapxiBcbKa фласmь _

. Таксацiйна харакгеристика насадження

СкrlарtЦ4:/цiк?.2ftбкiв,бонiтет ./ , середн iП дiaMeTt'?y'6rrrr*.rpiB, середня 
""rаrаЦ7!аMeTpiB, " пdвнотб о,? , тип лiсу . 2l k/2 , рельф дёацдg"*Т експозиriiя

, tpyHT?zgp,alz o,rc,rZro/ralпцptcт /,*,, r?lа , гl'tдtiсок

ЛiсництваZе
квартал Ns {/_r

Лiсопатологiчна харакерисгика насадкення

Вид пошкоркення насадл(ення (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захараценiсть, об'iдання шкiдниками хвоИистя, наявнiсъ
ryceHi, масовий лiт метеликiв, опqдання хвоi/листя,лвjдлущоння ксри на стовбурах та iншi
ознаки,fiе xapaKTepHi для нOрмальнOг0 стану дерев)

Сryпiнь пошкодження, ураження: _ Чgчzа
(поодинока, слабtе, сареднс, сильне}

Вид розподiлу пошкоркених дерев, #, ?,*,oai _ (поодиношfi, rруповий,

Обq1 ушкодженоТ деревини на 1 гепарi (oKoMipHo) З i куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноi 1 _куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насарк9нь виявив:

22 О+ _ 20JO року
'ý-tIIZШ1Дэ fuzezp са_

(iнiфали та прiзвичр)(лiсниttий (rюнi{ни( лiаrr.rчоfo}

л оц 20 N року

Висновок iнженера вiмiлу (сектору) 0хOрони i захисту лiсу дерlкавног0 лiсоrосподарсыOrg
(лiСОмисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахtлсного
пiдприсмства щодо неФхiдпmтi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпшення
санiтарного стану лiсiв за рeзультатами огляду санiтарного стану лiсовоТ дiлянки:
,tбr-а-с-ъ-!е_а{-!-&ч.9- 'r,Ь.i*"Р.S-ёlr-Фч(_lý *-у,*€С,,*ццJ4_до е^_Й_i_,**т,...- -С:*-Sёр *,a€c,Z-
Р.rГ**

&Ь.-4еР-Ц1-1-лz- аЗL;*+5 -JД'*.iц_j-loг*ц=ч

Д&rtп,. e-o-i€.-;eoJa-'t, о ла. " 
@

l з. tO .Lol,,

с2_вав-Ll5 _.j*_o€.r-- !^ е} С!ý ФJ, е!-*{Л

мл,*.ý.; €, ъ_



до Санiтарних правил

пOвlдомлЕння
пр0 появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

1оrr*ffiffiим, область)

ДП " lзюмський лiсгосп"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокористувача)

Лiсництво
Квартал j\b

drр/,оо'/rчrеle видiлМ / урочище
!iлянка Nя Г[лоща !|гектарiв

аr,аА/ r'в
(lнlц|али та прlзвище)

r// /'Э /а
T|<r,U L _,(J

(iнirfвли та прiзвище)

(iнiцiали та прiзвище)

Таксацiйна хараперистика насадження

С,-^lЩ;Y{:УУ,Uеlil9т//сеоеднiй лiаметй4сантиметрiв, середня gцgglnllкeTpiB, повнота € 1тип

Л iсопатологiчна хараперистика насадження

вид пошкодження +lасадження. (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання та всихання
Деq9В, ЗаХаРаЩеНiСТЬ, Об'iДаННЯ ш_кiдниками хвоi/листЙ, наявнiсть.гусенi, rЙdсовЙЙ'пii'"jтелй*i., J,iiд.rЬхво'йистя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, ,е хара*rфнф; ;bp;;;;;oio'.r.ry дерев) вiдмиранняеПЙ fuоЬ* "z-о-аюСтупiнь пошкодження, ураження C?u|a

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: 4trrzэаu;

..л-л,лоб.r'ушкодженоТ деревинИ на 1 гепарi (oKoMipHo) 0 2 куб, MeTpiB, у тому числi сухостiйнот 0 куб.MeтplB

Ознаки погiрщення стану лiсових насаджень

(поодинокий, rруповий, куртинний)

майстер лiсч

(посада)

z . об zozo року

Лiсничий

(лiсничий (помiчник лiсничого)

2 , Об 20zo року

Р:::::::.лj:*.,Тч] 1iллiлу (сектору) охорони _i захисту лiсу державного
::._::::тл"aт:::"l: ql::у::ччсiко.Ъ; ,iд,р,.,"ф. 

"бЪ ;;;;i"";;; ^Ъ;;#;

гЕ{t

;у;,щ)#;?жр?ифWё2#ryуу:Ёр#у?}р",жr,#
^--1l--.--..,л---\фл--.- u Ц'ъ

л!совоi дiлянки./а,

е2а
4r?.

/цоr1,,

иявив:

(пiдпис)

1пiапила1

U/
@'(-
fl*,l



Додаток 2
до Санiтарних пра8ил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

дiлянкаNe_ плоц{а 4е гепарiв
урOчище

СкларЩКфал"'{!&#rfiЁ, бонiте т Ц, сеwднiП дi"""{р?а{{ýrимеlрiв, середня висота /й?//z
тип лiсу eZ Z,OC , рельф /Вzц-*-r: експози(iя'

Таксацiйна хараперистика на9адкення
,rшiтат r|.j nononur., ^r^,,лi?//jZ{-,r.,,

MeTpiB,- повноiа o!L,

Лiоопатологiчна харакеристика насаffкення

Вид пошкодження насадження (лiсова поN(ежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'hання шкiдниками хво't/листя, наявнiсть
ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хво'йистя, вiдlущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не XapaкTepHi для нормальнOго стану дерев) Еф ,/?аzэе -а =,ф "са "

Сryпiнь пошкодження, ураження:

Вид розподiлу пошкодlкених дерев: цff i-zснrzаF- - {поодиноlиi, груповий,

Обсяг ушкодркеноТ деревини на 1 геrгарi (окомiрнq 4:f куб. MeTpiB, у тому числli
сухостiйно:i З куб. MeTpiB

Ознаки погiршення сгану лiсових насаркень виявив:

Б у - ,a,rZZ.

2 6 2al9 року

,r-'nl*z,Zz2}
(лiсничt й (rюмiчн9к лiсничоrо}

об ZaИ_paKy
Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охOрOни i захисту лiсу державног0 лiсоrосподарськOго

(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованого лiсозахисного
пiдпривмства щOдо неФхiднmтi здiйснення лiсозахис}tих чtа iнших заходiв з полiпшення
санiтарного стану лiсiв за рeзультатами оицу санiтарного стану_лiоовоi дiвацки: , _2 , 

^

ffi* 
? @ virc-7c zvыflzazz"z ёа2,", yv2/,9-z az )/vz,a @z

Е2/

nа,

(поодинохв, слаб{е, середне, сильне)

(iнiцвлп в пфввцр)

й7"{с.оС ý, И
hz.аё zzz r аz7 zaH,z'.>fz7;/

аРrq -r,"Ьбzzrr zz.ааа2"riэ.е:-rа{

"М Ц,,/а7rz {znb2,. .za { а |

f. tr' Ю/
ч


