
Додаток 2

до Санiтарних праsил

повlдомлЕння
ПРО пОяВУ о3нак погiршення санiтарного стану лiсових насаýкень

_ xapkjccbka обласmь

Fеожав н е п il q о uсм сmво в l*|9 м chne л icgB е а qсп аd а рсmв о л
{найlвнування влаооlв лЬ, постiйноrо лйtiiиgryва€Г-

урOчище
дiлянка Ng _ пло1l4а 4,6=6 гепарiв

MeTpiB, 
- поЬнота ш, тип лiоУ n { r. с - .., Бльф лi

Лiсництво {, '6, ,,

квартал N9 _" // видiл Ns 2
_ J , Таксацiйна хараrгеристика насадження

2ужЩ%"id^%{fr,бонiтет з*rgоенryП aiaMe{d|{dhrr*erpi., середтя 
"ц*rut$y'll' -]]-л _,_ t'-?.ууЩ%рi{Тffiffв,бонiтет 3*rgоенryй аiаме{d/!!difнтиметрiв, середня висота 'ly'y'lMeTpiB, пO8Нота ш, тип лiоУ /'{,t/c - ., рельф АЙадd експозГцй

, rРYНТ Чеgшzz_здЬцgzа.пiдрiСт , rliдticoK

Лiоопатологiчна харакериgrика насадкення

Вид пошкOдження насадження (лiсова пожежа, бурвiй, снiголам, обледgнiння,
вiдмирання та вGихання дерев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоt7листя, нйвнiсть
ryceHi, масовий лiт _метеликiв, опqдання хвоi/листяь вiдлущення кори на стовбурах та iншi
0знаки, не характернiдlя нормальнOго стану gерев}€4

Сryпiнь пошкодження, ураження: Че/rзе
(пOодино(s, слабке, серднс, сильне)

ВИД розподiлу пошкодlкених дере", _ /в fu{ы 
(поорноrrd, rруr,оsиi,

0.9.1I ушкодженOТ деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) 4О куб. MeTpiB, у тому числti
сухостiйно:i 

' 
ку6. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових н?сзflжr ь виявив:

,Qr, у ( ',-

Висновок iнженера вiддИу (сеLсгору) 0хорOни i захисту лiсу державноt0 лiсогосподарського
(лiсомисливоькоrо) пiдприемства або пфдставника держаьногi Спьцiалiзованого лiсоььiисного
пiдпрltемства щOд0 неФхiдпостi эдiйснення лiсозахисFtих чи iHrriиx заходiв з полiпшення
СаНiТарного стану лiсiв за рeзультатами огляду санiтарного стану лiсовоi дiлянки:
ll*"*-gr,еЛlrl..Э *rс./r_еSJь аls.аrёiдlд}-р сл2о - /*ýп .,o,bZ- рИ&z-*_

ýеДl1 " 
О%с цi€irд,ъuе*оро,._'

4з.lо.2о ь

L?_ 20JO року

tase.lrz,.l эrr-j
(лiеtttчий {помiчипк лlничого)

Z_ оц 20J.o* року

i&_-*-*r..лл2r- Ьа3Э: 3 -. -.,l--. о пщzъ

f{r Са
(iнiцiалш та пфвище)

'-*8.j** -rзJа-о€. " * ..л-еlчз ц€-р.lа-ь

f,ý"ц*,Геti- (. r5

еЁt
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повlдомлЕння
пРо появу о3нак погiршення санiтарного стану лiсових насадркень

хажiвська фпасmь

F еохсав н е п i ! q р uo м спв 9 Blw м сьне q i св е еqспоd арсmв g L
(найшнування вгlаоtm лЬ, посriйноrо лйsopсryва.,аГ-

Лiсництво урOчище
квартал lФ {!q дiлянка Ng _ плоtца at_ гекгарiв

Такоацiйна харакеристика насаркення

СМа/ЩЗ_Q, 
"iepoKiB, 

бонiтет Z_, 9ереднй дiаметр /6. сантпметрiв, середня вuwта :'?
MeTpiB, йовнбта O,F-, тип лiсУ д1 ' , рельф /ziuzЬЬ експозЙ

,rРYНТфпiДРiСт , fiдлliсокО 
Пiсопатологiчна харапериgrика насадження

ВиД пошкодЖення насФркення (лiсова поN(ежа, бурвiй, снiгOлам, обледенiння,
вiдмиРання та всихання дерев, захаращенiсть, об'tдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть

03наки, не Lдля нормальнOго стану дерев)

Сryпiнь пошкоркення, ураження: чi?,еэ, _

I
{поодиноке, слабке, сврдно, сильне)

Вид роЗподiлу пошкодlкених дере", ?r?*H,;;;ai (поодrrюrrий, груповшi,

О.9.ry учJкодженоТ деревини на 1 гекгарi (oKoMipHo) S / куб. MeTpiB, у тOму числli
сухостiйноi 3 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаркень виявив:

22 О+ 29 4.о року

tЦ>2-ZSZь}
(лitхичий {помitнtlк лiоtи.оrо}

22 o/n ZO л_року
(iнiЦали та прiзвичts)

Висновок iнженера вiддiлу (ceLtTopy) охорOни i захисту лiсу державнOг0 лiсогосподарськог0
(лiсомисливського) пiдприемства або представника держаьногб iпьцiалiзованого лiс,озахисного
пiдприемства щOдо нефхhнmтi здiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпtlвння
санiтаРного стану лiсiв за ре9ультатаlч!.|,, огляду санiтарного стану лiоов9Т дjлянки:uЁ-eb\*4 ал}r Lbs_ .Ф *i\д-:ъ+ "-цд€-<аgеd;i_S_ е_.L. ..'ц "л о'лr-4, a.-SiФr-,д(-i 41-Jl.а.Ц

*Ь^",.--.r-- c-<:?-l-a- 4"\4J".{ fu @ rr ^** о. u -;еDе"$ r4еs<ý.sz.е.,цJ4дJ}

Феьfl,, a!u.ouia,-;,e,.jo,,i.l-c-c1,- 
{@-" 

В?**Я; d, ь-

/} . to. 'о f,

Г/- ,- GO,*



повlдомлЕння
пРо пOяву о3нак погiршення санiтФного стану лiсових насаркень

XaшciB_cbKa фпасmь
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Лiсництво урочище
квартал Ns:k дiлянка Nе площа 4l_гектарiв

Таксацiйна хараперистика насадження

СкладtР}t5 , BiK_{poKiB, бонiтет 4r.с9реднiй дiаметр ,lO сантиметрiв, середня впс,ота /7
MeTpiB, повнота О,(_, тип лiсу . О,/ЬЗr _, фльеф /lЗЪдЫд; експозицiя

,rрyнтфпфiст ,fiiдлiсок

Лiсопатологiчна харакгериfiика насаркення

Вид пошкодження найдкення (лiсова пожежа, буревiй, снiгOлам, обледвнiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'ihання шкiдниками хво't/листя, наявнiсть

та iншiryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, _вiдущення ксри на
ознаки, не характернiдля нормального стану дерев) Rфсе *ЦцаТд ="

Сryпiнь пошкодркення, ура}кення ч2е/лса,
{поодиноtе, спабке, середнс, сильно)

ВИд розподiлу пошкоркених дерев: /z#l"ro&;*;_ . . _ (поодиноrий, грровий,

О_бq1 у{лкоркеноi дервини на 1 гепарi (oKoMipHo) J? куб. MeTpiB, у тому числi
сцостiйноi З куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насадкень виявив:

Л р4 20Jo року

,l-z)лszs_zэlsЕ
(лiхичий (помi.tнrlк лiвичого)

Д а/+ 2а 80 року

Висновок iнженера вlдiлу (сепору) 0хорOни i захисту лiсу державног0 лiсогосподарськOгo
(лiсомисливського) пiдприемства або представника державного спецiалiзованогo лiс-оiЪхисного
пiдприемства щодо неФхiдностi цiйснення лiсозахисних чи iнших заходiв з полiпчteння
санiтарноrо стану лiсiв за рeзультатами 0гляду санiтарного cTatly лiсовоТ дiцянки: _ А
ta_ф_Фq<.LеELlraJ.>- *_r;,"и:+r.Пt1 + ч-<vь€ецu*3мь еýglа_(itлlg,+..<э _ G.*ёi}ощ.-,Ь:_- рчdЦД\

(iнiцiали та прЬвlчр)


