
"n" 
r"r"r "r""" "".rr "

(А"rоrомна Ресrrублiка Криц, область)

п '. 
l7urru ц"п л r_--

ПОВIДОМЛЕННЯ

(найменумння лiсiв, поЬтiйного лiсокорисryвача)

Таксацiйна характеристика Еаса'lIженЕя

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Додаток 2

до CaHiTapEж правил

лiсниrrгво // ^r-оо!г.в* урочище i rп,l*' квартsл М l_a.
видiл Ns 4 ' дLчянка Ns _ ллоща22 ý гекfарiв

/ 
, пiдIiсоrс

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежa

вiдциршrня та BcиxaEIUt дерев, захаращенiсть, об'Иалrня

ry.."i масовий лiт меr,еликiв, опадання хвоVли",!, У
ознiжи, не xapaкTepHi ш| нормальнОго стану дерев) 6"

буревiй, снiголаrr,r, обледенiнl*яt,

lшсiдцикапlи хвоi/листя, наявнiс,rь

gгакУ лiсъ за результатап{и огляд/ санlтарного cl,it,i]}

Ознаки погiршення стану лiсових нry

{.о -".о-ъгr, лi? оЪп5t Уу' (посада)

Б4у_Z_ь
(ifiiцiшлr га прiзвище)

__!__ .,, ("^ 2OI|_qPOKY

kъ-'tpl\ ,4hс4ё-о
(лiсничий (помiчник лiсничого)

висновок iнженера вйдiлу (секгору) охорони i захисry лiсу держав_$(]го

лiсогоспоДарськогО (лiсомислИвського) пiдприемства абО цредставника ДеРЖаВНl]!t,с

спецiшriзованого лiсойиспого пiдприсмства,цьдо необхiдностi здiйснення лiсо_захисн1]'-,]1

-//* 201Ф рку

iпшюк заrодiв з полiпшеrr
лiсовоi дiлянки: /?,-с
- /- j | л---,:,;------

(пiдпис)

r. 11 fl/lcartllal
(iнiчiаlш та прiзвиllце)

(посал:i

а rtrъ

:Е,:

;l..*

iii1

3_ э,rл/гrrО ZO t O року



лiсниrгво
вrцiл Ng, -tl| дi:rяrrка Nе _-

Таксщйва хараmеристика ЕасадженЕя

пlдIlсок

Лiсопатологiчна характеристика насqдження

ВиД пошкодженнЯ нас4дженНя (лiсова пожежа, буревiй, снiгола1,1, обледенiнняIо

вiдлираrrня та всихання дерев, .*uрuщ,*iсть, об'Ианн" шкИникаýtи *";Y:::::":T:ii:;::;
гусенi масовий лiт меr,еликiв, опадання хвоilлич, 

"j
кори Еа с:товбурах та iншti

Додаток 2

до СшriтарЕю( правIIл

ПОВIДОМЛЕНШЯ

1А"rоrо"на Ресrryблiка Крим, область)

(

ознаrм погiршення стаЕу лiсових Н!9рм<енъзи,Iвив:
, l*-./ {.-:-ер_4О *";., r , rч й".D.r /"' (посала) та lтрiзвище)

?/" 20lopoKy

щ:'Yt_Z:3-"-x-cч-g-_
(лiснпчий (помiчник лiсrшчого)

j__ -f /* 20I о року

Висновок iнженера вiддiлу (секгору) охорони i захrrсry :Ticy державшO,г0

лiсогоспоДарськогО (лiсомислИвського) пiдприемства або предс,тавЕиI{а J{epx(aзHclI,o

спецiалriзованого лiсой"сrого пiдпри.й.ruч щЬдо необхiдностi здiйснення лiс_о_захиt,:1:]i

/7 r',/rrrцп
(iHiuiarпl та tlрiзвlr r.r 1е)

З__lrrrЬ_ZОlО року

tl

'r'о Olsi Alecr
оъ. оru' ,t'

,- "/ d, С)



.Щодатсlк 2
до СанiтаршD( правил

ПОВIДОМЛЕННЯ

"oo 
nor"r or"u* "o*offi ,

ц
впасника лiсiв, поЫйпого лiсокорисгувача)

квашгшI Jф кд. _-
видiлIЬ rb д|rявкаNs Iшоща l, 4 rc]

Таксацйна хар:rкtеристиIсa Еасашкення

Фунт

Лiсопатологiчна характеристпка насqдження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа,
вiдиираrrня та всихання дерев, захаращеЕiсть, об'iдання

rycerri, масовий лiт меrеликiв, опадання хво/лисtя, в) кори Еа

//in"_,Z в, о
(посала) (пiдпис) (iнiчiшпr,га rтрiзвище)

_д_ ч, 
л 20 Z C_l РОКУ

ИОщ'? э<*rt tb,- шо
(лiсничий (помiчник лiсничого)

/о 20 хd року

Висновок iшженера зiдltiлу (секгору) охорони i захистv :riсУ ДеРЖаВа-С,Г0,

лiсогоспоДарськогО (лiсомислИвського) пiдприемства абО цредставFtика .ЩOРЖВВНti]'С;

спецiшiзо"а"о.о лiсозшtисного пiдпри€мства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисttrи): аlи

ilшlшl заходiв з полiп санiтарного сгаЕу лiсiв за резуJьтатами оглядi санiтарного сга}lу

пцрlст

буревiй, снiголаiл, обледенiння,
,шdдникаIuи хвоr/листя, нмвп,iс,rr,

та iншi

t_Z_/r&аща
(iнiцiшпr та прiзвище)

(Автоноrrпа Ресrrублiка Крим, область)

_9_ я".6i.- 202О року

с rrzZ-1лiсовоi дiуанкп: r"c
По69;;":K?-iE
ýMLi ";*:<^|i!::

Tu*"4 <-а



ПОВIДОМЛЕННЯ

Додаток 2
до Санiтарних прzlвил

про появу ознак погiрш.ендт,ч?дларного стану лiсових насаджень

0п GЦонЫ"а Ресгryблiка Крим, об.пасть)

f*zоlоrч
( влuснила лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

урочище Пl,,'/а,ч _ кварта-п Ns /6s
площа z,.l гектарlв

Таксацiйна характеристика насадженнJI

сантиметрiв,Склад р!с Цсз&с__, BiK € о poKiB, бонiтет 2 , сереJнiй дiаметр З l
середня висота 2т ,.фЦ noBHOTa 0.6r , тГп лiсУ D , ll' З ,

Лiсопатологiчна характеристика насадження

ВиД пошкодженнЯ насадженНя (лiсова пожежа. бl,ревiй, снiголам, обледенiння,

вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдникЕt}{и хво7листя, :y:i::l
ryaari, масовий лiт меr,еликiв, опадання хво't'/лпстя, Bi кори на стовбурах та iншt

ознаки, не xapaкTepHi лл; нормального стану дерев)

Ознаки погiршення стаЕу лiсови

.*, оJ'
(посала)

пiдрiст

€ 24

i
i,l
.,i

..

Лiсництво iос^сцрl_ц;_ф_р_
видiл ]ф /r ' дiлянкh ]\Ъ

(пiдпис)
Ло.Рфтел<в

(ifiчiали та прiзвище)

о//', 20 2о року

АО чцдtl_щ к'f ('l сспс, l.,,

(лiсничшй (помiчник лiсничого)

ц чd' 20 хо року

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або предс,гавника державного

спецiалiзованого лiсойиспого пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

iнших заходiв з полiпш9ння caHiTapня%cTaнy лiсiв за рез"ч*ч;ryи огляду сtшlтарного стану
lф

лiсовоТ дiлянкtl: tz,c

лr"*":lз,';аr;,f,g;,'$i7 'i,,l6:i,!:,c,i

f аrgg9 \ t v

(iнiцiЙи та прiзвище)

Э_ n""/r., 20tO року

ч

ýl
q

:].,l

+

;,l*t
i 4"|l

,;

*,,*



.Щодагок 2
до CaHiTapEш( правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
11о" ""rr, "rr"" 

r".rr ану, лiсових шасаджень

_ (Автоноrлна Ресгryблiка Крим, область)

Лiсницгво урочище /о /.,'/r'* кваргал Ns /_9_€

видiлNg /5'дLr.шкаМ Iшоща О,ч гсlггарЬ

1цqgятf йва харакгеристЕlв Еzю4шкення

СgадцЬilлZ!шl*iк l < рокЬ, бовiтет е , сс,релвiй дш{етр zB cшrTlшrreTpiB,

сере,щя ъпсоц /3 метрiв.повIIота о d -ттплiсу о, lQD , 
.

реJБеф *-{*, : експозицiя --_---, rруrг ) пцрlст
пiдriсок

Ознаrtи погiршення стану лiсових 11

1пора.liа)

Ч zqе{- 20 za року

(пiдпкс)

l.LлцJ -\,rф< rr' 1 .,<Ю-О

(лiсншчий (помiчник лiсничого)

? "rJ- 20 2о року

iнших заходiв з полi

висновок iнженера вiддiлу (секгору) охорони i захисту зriсу державнOго

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представнииа державнс|го

спецiалriзо"чrо.о лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення зtiсозахисни}i ,чи

санiтарного $ану лiсiв за резуль_татаI\,1и огJ[яд/ санiтарного ста,ву

_. ;Z^ ?. _i*.. zz4 ,- G.Р/>;,Ь ?.oirr -<+лiсшоi дiлянки: l-z C{/z Ь,

И;{,,у7,,qF$тt

|аР.19К.-l,-tzC-cl_

iцiаlrи та прiзвище)

ьJб
(iпiuiшпл та rrрiзвиrце)

(iHiuiarпr та прiзвище)

4*с ':4) 20 ?, ё року

^-'"!rР д:_ц_ЙпоЦ,Д



ПОВЦОМЛЕННЯ

про появу ознак погiршч "э:тF"рrrого 
стану лiсових Еасадлсень

;Й?."r.уЫП" Криь 
Уасrь)t.,tл-|lruцл0 //

,Щодаток 2

до CaHiTapEиx прttвил

2:о I

урочище , ,,2 ,ФаРГаП NП Е
ЙЙ 2,2,8 гекгарiвЛiсницгво Ча,<lоц,ъ,lz,

видiл Xg ))' дi,тrяцкаNg

lаксацIиt14 лсуФ\rчrд,------ -,*'*

ýэl!!вАff зэрокiв,9:ý*"rа*;,""жЁffiff +саJrгиметръ'**ё

лiсопатологiчна характористика насадження

вид пошкод2кення насаджеfiня 
л.g,,:,"л"_: нff}l" rJ#_*#Ж Jf:ffiТtr

"'^ff 
i"JЖ-:Ж"#};#r.'##;,Ж.iт"-т#:ж:н#"/;хffi JЁllН-

ryceHi, масовий nr" ,.r"n*iB, опадання хвоVпrстя, вiдЛgЩеННЯ КОРИ На.СТОВбУРu'( Та iЯШi-' 
-1

ознаки, H9}apil(TepHi для "оп**"";ъ;;"i*"i,---*'Б/*,л^ 
l"*H*^, \

Таксшriйна характерисмка ЕасадхеflItя ^d_

Ознаки погiршення стану лiсових нас

висновок iнжепера вiддiлу (".s":y}_,."::11i" ;" 'Ж"#*#"* irr}ЖБ"

",,"|"хlх"о""|Ё"-;:}""i;;о,""'#НЁ"-Б_ljт:::1":;-,"11,, 
н,н;т#*" о*Ёг"1,#i

спецiалiзованого "i:::_T:_::""::*'*T""o станY лiсiв за р".упдrg.*и огля.ry сшriтарного ст{У.

iHllmx заходiв з полi caHl
cl

оЕье4/а
frIiao, ,а 

"рiзвице)

|п /йг :
(iнirпаrпл та прВвище)

M.1.olyy'.&



Додаток 2

до Сшriтарних правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
IенЕя сацiтаршо,о *"у лiеових IIосrдilýеЕь

про появу озвак """Yrj?"i гr

Тшссшriйна хараIсг€ристика васадхеIшя

СшrадryhпРllл,lFВk.РryУ,боцiтет-L.,;wм*даплетрJ)U)r,.rr

Ёffi " '*:*,у^"
)

.Вид розтrодilry 
поllшсодкеЕих дерев: ,.

обсяг ушкодкеноr дер€виви на 1 гекгарi (oKoMip*o) Э О КУб- McTpiB' У ТОМУ Ч"Т'

сухосгiйноi |О кУб, MeTPt ,,, .Ё

Ознаки погiршення стаЕу лiсових

гекrарЬ

_!_ х, обг- 20 l а рку

"-1,#

*l/ ''n оа) ппкV *,-g.d-;fi1- 'эо(* 20 2' рокУ 
,H'l i .Y-"jy__,пr", д,р**::tчq

висновок iнжевера "чiз,_:к"tJ;"Ж" ;"'ffi"#"J;;i" "3:**Ё,п
",,"РiНТJй-iТХ"Тf,1""i#Н"i"-Б;;*жже,оlъ,ltr4;:ffi 

jн*:ж*
.п.цiчпirованогоfo *:;;Ж}Ъrуртш\улiсiвзаr::#Nо,п'ryСаНiТаРПОГОgrШУ,

ffi;;iшшахзаrrодiвзполшШf}_:':ZЬ_.rо"u ,, СГ/Э , х ;7--- _ т:Q|

,1



повцомлЕЕllя
tеЕЕя саЕiтарЕого rгаЕу лiсовпх Еасадд(ень

Щодаток 2

до Сшiтарних прЕlвил

про появу ознак

л-

/o/-r'6'b*n- IФарrгаJI lt, lЗZ
лicrппггво ffi(.5_'.rlsdввидiл Ns

ст}rпЬ пошкоБеЕпя, урФrеЕЕl: Ы@."сшьне)

Вид розподлу пошrоЕеЕЕх ýрев:

Обсш ушощевоi де,резшв ва l

"yr*moi /о ку0, MeTpi

гекгщi (оюмiрво) J-LK1б McTpiB, у Tol{y *"ъ

Озваr<и погiршення стаЕу лiсовlтх

- (посада),r'
1 zо/16аз 2072 року

|l счll',<lэq,А. 1 r ? l*c cr<o

ЙЙ;Й-(помiwклiсшчого)

-;"- i'lKeHepa вiддiлу 9:I'":*л_""1"r# ;"'ffiЁ*#" iý}Ж'-
лiсогосподuр""*о,оlлiсомислпв"3;iil#нЖ"";а^lu"l,,li,flЖffi?."#,ТffiТ*
спецiалriзованого "i::Ц::::::,Жlго ставу пiсь зарезулъjгахчи огпя,ry саrriтарного "*vfi

4 .<rb 201cL року _;

l,a 1': 
l

(iнiцiаш тапрlзвше,

20еО року

b2J.l р

1 1J

'fffi,**ffir



Щодаток 2

до Санiтарних правил

ПОВЦОМЛЕНЕЯ
lення санiтарного стану лiсових пасадil(ешь

про появу ознак
7 д l,{ |, ______-

р"."уffiКра} фррrь)

лiсопаmлогlЕIнахДрilýrсlrпvlп^grrwч------ ., . rl

Вид пошкодкення ЕасамепЕя (лiсова п9:ежа, бурвiй, снiголаrчr, обледеdря, ' l

вiлп,rпраrrня та всшвIlЕя дер€в, *.^Ы;;Б, м]чу цiкiдшкшlи хвоi/листя, па,lвЕlстьffiý

ffii;;"""a i,,*.,йi", ""*ffiоffi, ffi :""Ж 
* Y'Ё

obuor, не xapaкTepHi дrя нормшьЕоЮ "rёпУ 
лwlN"l ,й

лiсниrгво
видiл Ns дiлшка М

Озваюr погiршення стаЕу лiсовпх

-"Й Y9_-r"*pb

GЙй;Б"вище)

-t z?"fua 20-ZЭ року

l - --y^u, -l tt t '( lr(aXo

tf;ЙЙйG* i"*K лiсшпrого)

4 ч е z0 L"l року

висновок iнженера вмы (сеюору) охороjи i захисry лiсу державIоJр,i

лiсогосподарського(лiсомисrпrч,"**::т:::1,#_,1i:_ж,нж#;?,"##ЖТ_лiсогосподарського (лiсомисrПrВ:"ý.?.;;iffi;';;;аiдностi ,дiй"п."п" лiсозахиснИХ ЧИ

спецiалliзованого лiсозахисного.пiлп_гllМj]:,Т,"j:;Т;;;;;*i"r*ry carriTaprroгo стаф

fuoй заходв . r,оп-iiй7rо .*п r:о";r_";у;::,u^*#*' О'** 
^,,,

{,ф!W:!"ffi*#,
ý"r'i'r- , 7^fr:o!#;, *-" '

ступiяь пошкощеЕЕя, )rраженЕЯ' СfЁ##;м;;;Б;;;;;;а Ь

Gtцi.л"Й-rrрiзвище)

_3_ эrс о {"л, 20 l с)року



Додаток 2

до Санiтарних правил

ПОВЦОМЛЕННЯ

i-бjлцZ
Ресrryблfuса обласгъ)

vNД"'^ 

--- 
2_ мегрiв, повЕота U t,г, lйш JцvJ_

сереч вИСОТа L ':- . грrrг
Й*.О :, експозицlя
- 

,пiдricoK

лiсопатологiчна харакгеристика васадкення

буревiй, снiгопапr,_ :9y::}*
Вид пошкодкення ]Iу:ж,j:,;,Ёi. #trh Hfi;ft#,Joilon*,",_"**i{1

"'*"rпЫ?'"Jй**от;_",л,:::;;1""5;
ryceHi, масоВии Jц:,,Т::;riл],-"rо.о grшу дерев)
ознаки, не xapaкTepHi пля rr:рt*t*"::. 

л
{1

Ступiнь пошкоджеЕня, урФкеЕIlя: ;ЙБ..р"д"Jилтьне)

Вид розподiлу пошкомеЕш( дерев:

обсягУшколдевоrДереВиЕинаlгектарi(окомiрно)9оrqУб.меrрiв,УтошУ
сухосгiйноi t О куб, MeTpt

Ознаки погiршення стаЕу лiсових

чиспi

". ýrУ .9
(посдда,

/ао
',o|,L 201D року

,ffii ..:;

,t ,r.t, /* zO 1О року 4-:
-__j,** 

1

Висвовок iнженера вiддilц___ (секгорI) ",1l_:," 
i захиСту ЛiСУ ДеРЖаЫrОi,Ь

лiсогосподарського (лiсомислив,"j* пiдпр"**; або представника держчlвного

споцiалiзованого пi.ойr.rо.о оiдпр-rй.r"u 
^ЬОО '.oj*ion*Ti 

ЗДiЙСНеННЯ ЛiСОЗаrИggffi rШ'

iнших за:<одiв з полiпшец y:::,i;:Ж{
J2 rйgrкi*72 /аЕ

(посадl

цЙ;"иИ, ,q,рм,ш,{й)

ю,с4- нlю,
ЙiiБЪ"и,це)

3_ уrп8;л, 207О РОКУ



Щодаток 2

до Сшriтарних пр{lвил

Jltсшщтво [ч4^/чv -- / - -b_lY.L-rэKTryb
ввдiл у5 L ЙяшвJS--IШОШ

Таrсацiйва хаеаш€еЕстЕIв васашкеЕня

скла^чDз t йр l^t! |Mry.tY, оопiтtr Z 
-, ffirtr-

лiсопаmлогiчна харакrtристика Еасаш(еЕня

м

*Нш"*лr" хвоilлистя, Еаявчlч 
i

Й *ор, на сговбурФ( та 1яшlt'*

., пiдriсок

Вид пошкодкення насадкенЕя (лiсова пожежъ

вi.шr.rиранвя та всиханнrI дерев, зil."р,ццеЕiч, м чтY
#;;;*"rп ni, метеrпткiв, опадання хвоV,тrистя,f*,

ознаки, не xapaкTepHi пля торy*"":,:_.т*l 1"*в) 
fulз

ffi,*ur/*o' o"-

Обсяг уцкоджеЕоi деревини на

сухостiйноi r О куб, MeTpi

1 гектарi (окомiрпо) 3 о куб, MeTpiB, у тому чисй,,

;Жх;oi;; ;;;йя", :*,n"p22 у:н" * 
ь"н

iooBoi дiл[ЕIс{: rc'

висновок iнженера вмiлу (секгору) охорони i ЗаХИСry ЛiСУ ДеРЖаВIIОtО'

лiсогосподарсъкого (лiсомисливсъкоiо) пiдпр""*о або представника державцФ'

спецiалiзованогопi.о,ы",::11,i:::1*.#frж:;*:шж*,нНff :##ffi#i.;
-j-,--a-Tlrп 

лацl'гяпн(

!Чуiw,ж
20!о року

сакгимсгрiв, ,--

пiдрiст i .

ь--./с



Щодаток 2

до Сшiтарних правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
* поriч-"ii#йф},о,о *,""y "i"o,", """"дд"*,

и
Ё;щ,ЫйКрry1, область)

Лiсщгво а*
;*t" lb /Z дi,тlшсаNg

таrссацiйна характерисмка IIасадденЕя

ЛiсопатологiчнахарактеристиканасашкеЕня

вид пошкодкення Irасадження (лiсова "9э"*& 
бурвiй, *i::I*, ОбЛеДеНfuШЯ,*,

вiдrrlиравня та всихzлння дерев, ,**",i"',Й, чуту 
**iд,"**и хвоVЛИgГЯ, llаЯВН-'gГЬ ,

ryce'i, масовий лш Ylеч:: :::#tri;,"""л ",ф у ::""У: - Цtyce'r' масоВии Jrr:,'Т";,;;.,лr"rr"rоrо 
сташу лерев)

bn*, не xapaкTepHi дlя ЕормальноI_ 
^ / ,,б).

обсяг уцIкодкеноi деревини на 1 геrстф (oKoMipЕo) з О lryб, мсгрiв, у толdу

сухостiйноi tý куб,метрl

ознаки погiршення сташу лiсових насашк€нъ виявив:

Вид розподiлу поulкоддеЕих дерев:

Б/,
фсала)

3 еlурп,- 201С: РОКУ

р!\ёП --.4-"аЛ,(l'ft,Я фО

tЛffi-t"омiшп,rк пiсшrчого)

irшlx заходiв з

ffi

Fеa

/ (пiд,пс)

дJ
з чо,,."- 201О РОКУ *;З

Висновок iнженера вiддiлу _ 
(секгору) o*:l:j" i заrисry лiсУ деРЖаВЧ

лiсогосподарського (лiсомисrпrв""*ф пiдпр""* або пр,!|ставникп деркzшЕою

спецiалiзованого":::т::::;i,lжхнтffi тi#щ:l#жi*ffi #i#frr:#i
''!.

r#-e.

#i:rý,J,JЖ,"ffi,iV,{;nrir:i",-
,р п_lД

$ ,o"b,u 20 2О polcy

l{

i
тапрiзвшФ



Авmн Г_есуOл;ка.Кр:",Ят)

лiсiв, постiйного л iсокорисryвача)

лiсництво
видiл Nп 8 дirянкаJ'fs пj-Iоща Ц l гектарiв

Таксацiйна характеристика насадження

пiдriсок

Лiсопатологiчна характеристи ка насадження

ВиД пошколженнЯ насад}кенНя (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,

вirr.rtирання та всихання дерев, захzращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть

гусеЕi масовиЙ лiт метелИ*i", оrrадu"ня хво't'/листя,6iлrryщення кори на стовбурах та iншi

и, не xapaкTepнt дJя н ьного стану лерев1 Х1

СкrаД tоDЭ . BiK 7/ poKiB, бонiтет 2 , серед9Ц дi9{.1р ?О сантиметрiв,

середня Ъг.сотt 22.- rreTpiB" повнота а/ бZ,тип лiсу _ L'Z ПаС: ,

i
ц

l

Додаток 2
до Санiтарних прtlвил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появy ознак пог лiсових насаджень

'._a

{l;

Вил розподiлу пошtсодлtених дерев:

Обсяг },шlкодженоi деревини на 1

сухостiйно't /? кl,б.тчrетрi

урочище /Ъ Г t l Ц rЦ квартал хр Ч9

(поолl,iнсl

гектарi (oKoMipHo)

. груповий, куртинний)

3 О куб. MeTpiB, у тому числi

o/t

*
"l;t

,*
в

Ознаки погiршення стану лiсових

|<ob*zp,y' ./? беу<е<4
(лiсничий (поrriчник лiсничого)

Zo ,. u u * 26 2.О року

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу дерr(авного

лiсогосподарського (лiсомислlлвського) пiдприемства або представника дерх(авного

спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

iнших заходiв з л6-тiлrlцнrrя caHiTaplrorp стану лiсiв за рqз,ч4р и огJIяду санiтарного стану

Z-/,r"л

7

*
!*

t,I

та прiзвлrще)

ао*'ЪаiсО 1фl q с'

20Lo року

пl.]пис

а,п
аиJ

Ступiнь norrrnoo*Y*,*rJ, ypu*." n", fr?e,? И*
(поо:Йнокфлабке. cepe.lHc. сильне)

\lruý
qc аli-,

'f)lUJ-{rЬ 
/\

zlли та прiзвище)(посf)
|О l,-^- 20 2О року

g



(поЪала)
/2 ZЙоеш,q

Щодаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення с!- , a, y T'"n"o'o 'TaHy 

лlсових Ha,uo*,"o

Ресгry,блiка Крим, об.rасть)

(на-hrещ,ваlпlя Bl txa лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

ЛiСнИЦТВО /P^"r.oz.4j с1::цl

видiл Np Уз' :Llянка IL]оща s.3 гектарlв

, Фунт

п-
урочише /Цtrеrrа квартал ]ф / :}

Таксацйна характеристика Еас адженнrI

Склад в,Oзz/, , BiK toc poKiB, бонiтет l , середнiй дiаметр зб сантиметрiв,
середня висота /g MeTpiB. повнота о_{/ , тип лiсу а, ё //2 ,

рельсф 7;/*-,,,.--| . експозицiя
, пlд-Ilсок

, пiдрiст

Лiсопатологiчна харакгеристика насадження

Вид пошколження насадження (лiсова пожежц буревiй, снiголам, обледенiння,

вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вИлущення кори на стовбурах та iншi
озняки, не xapaкTepHi д;lя нормального стану дерев) }

Oэ<zzz-AO

t
;"|.

t
a
t

Ступiнь пошкодження, ураження, / l/ея:tе
(поолинок{ сfббке, середн€, сильне)

Вид розподiлу пошtсоджених дерев:
. (поодинсr(иfr груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 3О куб. MeTpiB, у тоМУ чиСЛi

сухостiйноi /о _куб.метрi

Ознаки пог,iршення стану лiсових

Ь y'o.u* 20 1сэ РОКУ

в о.rл'z*а rtr'Сr*-rО-<о_
(лiсничий (помiчни к лiсничого)

ь l..Аtлt19 202О року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державногО
лiсогосподарського (лiсомис:rивського) пiдприсмства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдгlрисмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

,,l

:

}
,i

'

,*rZ (,
(iнiчiшrи та прiзвище)

з "о/rо 20 2о року

пlдпис (iнiцiали та прiзвище)

/ -,.,,*о б F
(iiiцiа.ли та прiзвище)



[одаток 2

до Санiтарних правил
*
,ll
a
a
*
i*,i

про появ},ознак погiршення санiтарного стану лiсов]. ""."о*.r"
повI-Iо\IлЕння

(aBToBqgEa Ресryблiка Кркн, об.rасть)

п
- ., _ :, l:l- -li' .i]СОКОРilСТlВаЧа)

квартал }llb

TaKcariйHa х4раIrrеристиIGл IIасаJIженIIя

сантиметрiв,

реJьеф pib**a_, експозицrя , ФУm , пiдрiст

. пLL.IIсок

лiсопатологiчна харiшстеристнка насаJDкення

ВиД пошкодженнЯ насадженНя (лiсова пох(ежа_ бl,рвiй. снiголаv, обледенiння,

вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть. об,Lrання цlкiJнrrкarrr" *;;;;;л:,тrт::1
ry.."i' масовий лiт метеликiв, опадання хвоi/-тrrстя. вi7пшення корп на рах та lншl

ознаки,_не xapaкTepнi лrя норМального cтaн.v дерев) ё', а бulтq7-

a
illi

I
I

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

обсяг _Yшкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) Jo ý,б, MeTpiB, ), тому числi

сухостiйно\ to куб. MeTpi

Ступiнь пошкодження, ),раження:

'd ,r'?

(поодшrоке, слбпе оередЕ€, сиrьне) jji

i-l
,a.i

Ознакlл погiршення стану лiсових rt

л"-',rу ц,'у ф,"Ф Й
(посада)

6 учцw _20 2О року

)l ощll>в2 ,f r'сса-ёlс)

(лiсничий (помiчник лiсничого)

Ь дч^ лл- 201С2 року

iнших заходiв з полiпшylня caнl
лiсовоi дiлянки: h,o Г.

ryо{,.?*-,-:Zуý:ж

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або представника державного

спецiа_гriзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозах"""11_]1

/ *,,u 3, п
(i'H iцiа,]и та прiзви ще )

Zn--/ 1о@

"/"П 4ЙrЁlrr{;qQiЧ,
(пdсада) ,t

I

_3_ лс./;.-, 20/.О року

(iнiчiали та прiзвище)



,Щодаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ

'о" """"ТанУ 
ЛiсоВих насаДжень

t{"r""""Ha Респ1 б--riка KpllM, об,пасть)

DГ _ Г!r"-,о"--, __/lr'
(найченl,ваlпlя *" u пl.iв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво !,рчише 4Ф'*,g КВаРТаЛ Ne

видiл Ns /2 ' дirяшсЪ }rЪ _ L]оща у, q гектарlв

Таксацiйна харакtеристика нас адження

лiсопато_rогiчна хардffеристика насадження

. пLL.llcoK

Ознаки погiршення ст,ан}, лiсових

( ,uu* 20lO року

ВиД пошкодкенЕя насадкеЕЕя (лiсом пожежц буревiй, снiголам, обледенiння,

вiдмираrшя та всихапня дерев, -r,uрйЫсrь, об'iданrrя шйникаrrlи хвоVлистя, tlaяBHicTb

ryceHi, масовrй лiт мgтелпкiв, опадай хво7лпстя, вi*луцення кори на стовбурах та iншi

озt аки, не xapaкTepHi лrя нормаJьного стану дерев)

/1

Ступiнь пошколкення- \,ршкекrrя" _ чхdп<("""]*/ке, слабке, середнс, сильне)

вилрозподLTу поrrrко.Dкених.]ереВ: 
r;;;;##f,"r.fu;о,*;;;;;;аl

обсяг ).цlкодхеноi :ервини на l гектарi (oKoMipHo) Jо куб. MeTpiB, у тому числi

сухостiйноТ /о ц,б. rteTpi

i*}
Е
r]
i

,-l
::I

l
*/.-,,о 3.4

(iнifiми та прiзвище)

rссп.lч|?зчlа .f''Саял G4
(лiсrичий (помiчник лiснкчого)

Ь 
^а 

цGLl- ZOlО РкТ

висновок iнженера вiлдi.ггу (секгору) охорони i захисry лiсу державного

лiсогосподарського 1лiсоvислквського) пiдприсмства або представника державного

спецiалiзованого лiсойисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйсне"п" "i::_:y_":1::
iнших заходiв з по.riпшедrrя caHi лiсiв за релзуJьтатаIuи огJlяду санiтарного стану

лiсовоТдi-цнки: lt-oY-
tа6$;7)чс lа>слuэ lic*, /.2. /,Йоtйr

явив:

\

,.-,о,/ (,
(iнЙiа-пи та прiзвище)

_ 20_ року

,о
г)
|J1

(iнiчiаrrи та прiзвище)

+

-!

нас{Ьк

/t\,,,/s

ень

\I

{
Y*о



Додаток 2
до CaHiTapHю( пр.lвил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про llоявv озшак пqгiишй){lijаЁiтарпого стапу лiсових насадкепь

РП, ffy::у"**?р,
(шПешуйfur шш лiсЬ постifiшого лiсокорнстувача)

квартш М EL ý;

Тжсацifuа харакIерЕстtrка Еас4дкенЕя

сlшад /с С з
серешявшсота ZS метрiв,поввiата о.Еатrплiсу ВЭДС- ,

пiд-rriсок

Лiсопатологiчна характеристпка насадження

Вид пошкодкення насадкення (лiсом поr(ежъ буревiй, снiголам, обледенiння, r:,

вiдмирання та всихЕlнЕя дерев, захаршцевiстъ, б'iдяннq шкiдникаrr,rи хво7листя, наявнiсть
ryceHi, масовий лiт мете.rпткiв, опалакнт хвойrпстя, ння кори на стовбурfl( та iншi _-
ознак>не xap.lкTepнi дrя нормtlrБного чр дерев)

Ь cz.-эr-oL/-4-.|,--J-_ Е-е ъ.-_lJ. , л l
Z-|-uа*, -rсЁ

обсяг ушкодженоi деревини на l гtкгарi (oKoMipHo) .? о куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноi l 9 куб. MeTpi

Ознаки погiршеrтня стану лiсовrтх насадкеЕъ впявив:

уZ. 20;(5l року

}<6l.лд^: ац-х 2 t* CL,v?or<6
(лiсшчrй (помiчнlтк лiсничого)

,/-
7,ч.о/ : /3- В- ý
(iнfuiа-lпl та црiзвиче)

Z"*;<oi@,Ё

l, б/
(пiшис)

8

Ъоurr/,* 20 ,2.О 
року

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i засисry лiсу дqрх(авною
лiсогосподарського (лiсомисlплвського) пiдlриемства або предстilвника державного
спецiа-тliзованого лiсозахисного пiдприемства щодо небхiдностi здiйснення лiсозаrrисних чи

стшry лiсiв за резуJьтатtми огляд/ сшtiтарного стiшу

"/2 /О а
__1_ ,, оt;ц 20fu\роlсу

(iнiчiаш та прiзвище)

F
lfoimмc)

Е

iнших заrодiв з

uбl'о! о<
9Зеzl |l'
u<2',

(посала)

{с*"-,- а- , --,

(посада)



Додаток 2
до CaTriTapнrтx правил

ПОВЦОМЛЕННЯ
про появу озшак потiршення санiтарпоfо стапу лiсових насадженьХсYд[| /-/-

,л
(Hr

(Автономна Ресrrублiка Крим, область)

/zr
власника лiсiв, постiйrого лiсокорисryвача)

квартzlл Ns

Таксацiйна характеристика н.юадження

СктlqД /Ос з , BiK /оо poKiB, бонiтет / , середнiй даlvrетр Зz- сантиметрЬ;
сере.щя висота 2 Ь мегрiв, повЕота Qб / ,мп лiсу В 7 g С- ,

рельеф rr_
пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

ВiДмиРання та всиханшI дерев, захарап(енiсть, об'iдшrня шкiдниками хво7листя, наявнiсiЁ
ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi'/листя, вiдпущеyще9мя кори на стовбурах та iHmi

.-{r2", .L l,,q-эf 4:2-А }а45l _ознtlки, не xapaкTepHi дlя СТalПУЛеРеВ) -{rJ,z.-_-u-- -r €.- - #

(пойда)

/ zе.аа

-_-4о.д-.lцд r .lc'c
(лiсничlлi (помiчник лiсничого)

висновок iнжепера вiддfurу (сектору) охорони i захисту лiсу дqржавIIого
лiсогосподарського (лiсомисlплвського) пiдlриемства або предст.lвника державного
спецiапiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо небхiдностi здiйснення лiсозахисних Чи..,s
iнших заiодiв з полiпшення сшIi cTzlнy лiсiв за резуJьтаmý{и огляд/ сшtiтарного cTzlнy

тшслl _.
дбg

TOIvtY

фq " /,-[ rэ. В.
(ifu iцiа-тпl та прiзвище)

(поодшrоке, слабке, середI€, сильне)

Вид розподi.гry пошкодл(еltих дерев:
(поодтноюлй, груповий,

обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) З о куб. мyгрiв, у
сухостiйноi / О куб. MeTpi

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

20lg1_ року

tЧ аr-<(,

(iнiцiйи та прiзвище)

/rЬr"i*,
(iHiuiaш та прiзвище)

q х | обi.) 20_r(3L року

*-fl

€J

а.

Ъ*J (,о



Додаток 2
до СшiтарЕж правил

ПОВЦОМЛЕНIIЯ
про шоявJr озпак погiршецчя санi]гдрного стану лiсових шасаджеftь'YrэУАм 

11

Цц,, ry;*(паhrепJdшшя BrracHrпca лiсiв, постilfilого лiсокорпсryвач4

Лiсвщгво // r,,e*u "9-*пr,-урочище Ы,^,Z*^,--
вцдiл I& l t ' дiлшса JЕ' площа 2 r а, iе

квартал Ж 2 Т

Таксацiйна характеристI,Iка насаджеЕня

Скпад /осЗ ,BiK Я2 рокiв,бонiтет / ,середнiйлrаметр ЗС саlrтимецliв,
середня BIicoTa 2 q MeTpiB, повfiота Q}Z,тип лiсу В z- л С ,

фунт

Лiсопатологiчна харtктеристика нас4дження

Вид пошкодкення насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголап,r, обледепiння,
вiдмпранrrя та всихulнЕя дерев, захаряп{енiсть, об'iдання шкiдникаrr,rи хвоУло"rr, *Йнiсть_
ryceHi, масовгй лiт мете.rпrкiв, опадакrrя хво'f/листя, вiдlцпцеgня кори на стовбура( та iH# -
ознаки, не xapaкTepHi мяурмальfiого стану дсрев) ,/{r.c+:-:---.l.-z-d) 9-z ,l-z-c_<:y

ёЕ>с-/,а*'-

Ступiш пошкощеЕшя, урzDкення: . e7._>'."=z--J,- -,
(поо.йrоке, tfiабке, середIе, сшьне) ь

Обсяг }4IIкодкеЕоi деревини на 1

сухостiйноi tO куб.метрi
гектарi (oKoMipHo) J о *уб. MeTpiB, у тому числi

,- * ,tl

ознаки погiршення cTaITy лiсових насаджеIrь виявив:

_Ц_ i - {,,, 20 1о року

Йt,/-: п,r,
(iHfiiam та прiзвиrце)

1 .#,о_ (iнЩiшfu та прiзвище)

ж-
.:

я,j:ф_

W;

t9

ьý

Id

,лaS#'

l-ч '{^-r//
(Tiiшtc)

27 20;!gt роry

АОýа.4к ,al'Qъчао-<U
(лiсшчd (помiчшпс лiсшчою)



.Щодаток 2
до CaHiTapHlт( правил

про появу ознак погiршешня санiтарного стану лiсових насаджецъ,
хOулпг ,.'

ПОВЦОМЛЕННЯ

(49 Ресrrублiка Кршr, область)
(

(найменуванrrя лiсiв, постilfirого лiсокористувача)

Лiспиrггво Kt *€., аJrlсниlЕвО f\r*€q аЦ{r.1,-GhL урочище lLozoq *
видiл J{! /у /дiлянка Jъ _ Iшоща i 3 гекгарЬ

|{оzurл*i4,*i biC2u квартал

Талссацiйна характеристика пасадженЕя

Скrrад lO С3 , BiK .{f poкiв, бонiтет _!-, середнiй лrаruетр 2R
середя виоота JЧ MeTpiB' повнота О|7Lтип лiсУ BLa с ,
рельсф

Лiсопатологiчна характерисш{ка насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежq буревiй, снiголам, облед9нiння, ,i.

ВiДИИРаННЯ Та Всих:lнЕя дерев, захарilценiсть, об''цання шкiдниками хво7листя, BaiщlicTb:tj

Вид розподirrу пошкоджених дерев:

Ознаки погiршення стаЕу лiсових насаджень виявив]

е-

м

сшrтиметрiв,

аЁ:ffiffi
UСlП -Y"4rr:6rrr',or"r "

С'.о/ a4-i /э- В.
(iнiфа.тпt та прiзвпцеJ _

n /r/*рlrrrд
(iнiфали та прiзвище)

lo року

Qar-rt-l*t, а f сф?о<о ,4--",/ас'
(лiсшrчшi (помiчник лiсничого) (iнЩiа-тlи та прiзвище)

року

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i за,хисry лiсу дqр]кавIIого

спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо небхiдностi здiйснення лiсозакисних чи -:;i:"

5

icu o!rr*nr}ý
(посаfа)

20;lp_pol<y

v

ознrжи, не xapaкTepHi для нормzrльного лерев) l,,



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак

Додаток 2
до Санiтарних правил

нiтарного стану лiсових насаджень

Ресгryблiка

.nf 4r-(
{ нir-rrlенl,iання B.-Iac ника л iciB, постiйного л iсокорисryвача)

лiсництво
видiл Jф l

cck>
дLrянкаМ """Й; J, З ."*rарЬ

Таксацiйна характеристика насадження

Ск.пад
середня

рельеф

Вид пошкодження насадкення (лiсова пожежа,

вiдмиранrrя та всихatння дерев, захаряIценiсть, об'Ишrня

,fnyu

лiсопато-rогiчна характеристика насадження

буревiй, снiголам, обледенiння,
шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть

ry"""i масовий лiт метелткiв, опаданпя хвоr/rгистя, в}п4 на стовбурах та iншi

и, не xapaкTepнl лlя стан\, ,,tzч/ al|/-1-( /14 е
,fl оаер. к

Ступiнь пошкодженЕя, урчDкення :

Вид розподiлу пошкоджених дерев:
, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоi деревини
сухостiйноi / jГ куб. MeTpi

на l гектарi (oKoMipHo) .З о куб. MeTpiB, у тому числi

й ^0,/,
(iнiцiали та прiзвище)

ezrlpl\lc:*^ /с\Счяо-<Ф
(лiсничий (помiчник лiсничого)

:
:

,.t} *

-

7 чь,.- 201О року

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу держitвного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного

спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

iнших заходiв з полiпше_ння caHi

квартал N" У,6

/rВ . "n 
j{ poKiB. бонiтет 7' , сере49й +ч"тр ? L/ сантиметрiв,

"""osu _2;_*,.rp-i* no"roru [' 1 ,тип лiсу 6? z_: < ,

ознаки

;6{,

А/паrtr.аl
(iнiцiали та прiзвище)

3_ *, о(г,u 20 ао року

лlсlв за

202С року



,.Щодаток 2
до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ

fl У< ll/C
власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Таксацiйrrа характеристика насадження

квартал Xn 6?

с/./2дерев)
2r7 €lz Ь о/,

Сryпiнь пошкодх(ення, ),раження:

Виа розпо:i.-l1, пошкоджених дерев:
(поодинсlкий, груповий, куртинний)

Обсяг \ шко.Di(еноi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) -З О куб. MeTpiB, У ТОМУ ЧИСЛi

сухостiйноТ /; ц,б. пreTpi

Ознаlш погiршення стану лiсових

fu //j 62Г",///сL) 2 rL
(пiлпис) (iнiцiали та прiзвище)

1( 20 З2 року

и_о.J z...2& л ||ссJ<ё<о
(лiсничий (помiчник лiсничого)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry пiсу держЕIвного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

;,g|l;
.+

:

lB

.я*
,+}'

;

;;ý;

,.

про появу ознак погiршення саIIiтарного стану лiсових насаджень
Тг y,,r н г
Автономна Ресrryблiка Крим, область)

Сrсrад ){: l:(.BiK,,c/ рокiв,бонiтет L ,середнiйдiаметр 1/ сантиметрiв,
."р.л"""о.оru :. ".rрЦпо""оru 

C,bl ,типлiсу _ а3 "/ЮС ,

, пiлtiсок

Лiсопатологiчна характеристика ЕJасадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледеНiННЯ,

вiдлtирання та всиханнJl дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдникЕtми хвоi7листя, наЯвнiСть

ryceHi, масовий _пiт метеликiв, опадання хвоТ/листя, вiд.тryщення кори Fа стовбурах та iншi
озн аки, 

з:r:,у: - ":оО" 
*#И

лiсництво ,|_' ,''rСa/(э/./,?(/./aa урочище t r/rСё, К'Ьr:С'
видiл N9 i 3 ' :Lrянка J',lЪ _ площа 1, У гектарiв

с|-{ /е 1,; zz €
(по'одиноке, слабке, середн€, сильне)

1.2 /,2аrпr"l
(iнiчiали та прiзвище)

iнших заходiв з по-riпшення caHi ну лiсiв за резулътатами огJIяду санiтарного стану

i*}
*

."a

iI
:

-t пп-IN- 2Q |О року



,Щодаток 2
ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
лiсових насаджень

т /7,'о"r:)r:"i7f2;:;,^,, 
о:)у',

бq

, пiд.гtiсок

Лiсопато.погiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежq буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всиханнJl дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдникапли хво'r'/листя, наявнiсть

ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiл-гrylgення кори на стовбурах та iншt
ознаки- не xaDaкTenHi лrя ноDмiIльного стану деоев) ё < 4 Ll-| Ll f <,7z lzz /z- <

l J ,-

rbrrc.ct,f Cl1/1c,( r-, btd /)/?-?t(bo](

Ступiнь пошкодження, },раженнJI:
поодиноке, слабке, середн€, сильне)

i'ii}

Обсяг ушкодженоТ деревини на
сухостiйноТ /Cr куб. MeTpi

1 гектарi (oKoMipHo) 
'r-' 

куб. MeTpiB, у тому числi

Ознакlл погiршення стану лiсових нь виявив:

,r,/",),/ ос|у //З
t""""д",

/l2 /
/{ ((//-?.L/-? _29 2^Э року+----

ф
(лiсrтr.lий (помiчни к лiсничого)

Е7Г"rо,"., 12 t,{/ liýl
f,
;
,l

(iнiuiали та прiзвище)

,Z.r.**/ ( , Cl
@

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

стану лiсiв за рез}iльтатами огJIяду санiтарного стану

/ 2. 47раtлl"П

*
fit,

i}

f

(найменl,вання власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

(iнiuiали та прiзвище)

-f

i// <

iнших заходiв з

20Lo року



про появу ознrlк п() iрцrення.сан!тарного стану лiсових насаджень
7,э? l[ [tr

/-7|,/ ^r:;у>';;?:у:*о^пп,"Ут"),

ПОВIДОМЛЕННЯ

Щодаток 2
до Санiтарних правил

(iHiuia_llи та прiзвище)

}ф К3

, пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

ВиД пошкодженнЯ насадженНя (лiсова пожеж4 буревiй, снiгола:чt, обледенiння,

вiдмирання та всиханЕя дерев, захаращенiсть, об'йання шкiдникаrrlи хзоVлистя, наявнiсть

/
Вид розподiлу пошкоджених дерев:

обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) зс, ,rуб. MeTpiB, у тому числi

сухостiйно\ / 
'- 

куб. MeTpi

гусенi, масовиЙ лiт меr,еликiв, опадання хвоi'/листя, вiдтrylцення

, не xapaкTepHi для нор
L{ С,L-lКСk 11| ,r'" е /-{

Ступiнь пошкодження, ураженнJI :

Ознаки погiршення стану лiоових

/z 27а 202о року

,лО\gсrFz4эl a.\<a.L.Lo<o
(лiсншчий (помiчник лiсничого)

lя хвоi'/листя, вiдтryщешш кори на стовбурах та iншi
станудерев) ё>, g,z-t.< r,/- 

еlzц< V-C

fllгrrr,,., с2 "/l

, / (найменуванняЪласникалiсiв,постiйноголiсокорИСryВаЧа)
/// / ( /

Лiсництво /(r/с, czz с, Zrc,7Q./rV урочище ,_ //t,,r\. Уэ t б zг,. квартаЛ
.-----'7-.------

Z*--*Z (, о
(iнifiапи та прiзвище)

/7 9о року

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або представника державного

спецiа,тiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

стану лiсiв за льтатаý{и огляду санlтарного стану

iy',roPt!laЯ
(iнiчiали та прiзвище)

€-

,*т

,j
lý-э,цI

,a
,.aa

i+],.el...+l, {|,,|
I

I

47 /-е QK е

3 ао-6ь, 20lо року



flодаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень-,-

(4щ. нонва Республim Крим, обл

/ цг <исА/.-? ,-/l1чь)

вJIасника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

лiсництво
видiл Ns /,

/z/
'<' (/,с lQtri!ц, урочище t,/Cc\t а Сбr:? квартzIл N9 бЧ

площа |, О гекгарiв

Таксацiйна хараIсеристика нас адженнrl

середня

рельеф

Склад8933ГП/ГtlDtlЧ, BiK ICl poKiB, бонiтет Z ,

взсо;та _Ц_uпрiв. повнота 0, ьl,типлiсу-;,:7,- ,---г--: ---l-
hilb|Ll| /1lu(L(. експозицlяr------ 

--__
, пlдлlсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкоджеIшя насадження (лiсова пожеж4 буревiй, снiголаtrл, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iданrrя шкiдникап{и хвоVлистя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi/листя, Bi на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaкTepHi д;rя HopMEUI дерев)

п( иьоl(

Ступiнь пошкоджеЕtня, },раження: " 
?lna,

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

,zz с>Бu r;Вид розподiлу пошlсоджених дерев:

Обсяг ушкодженоi деревини на 1

сухостiйноТ / 0' куб. MeTpi

d

lý}
*
r

Ознаки, погiршення стану лiсових

"uaicrl пt'r,. if| //3

ь 20 ?о року

^OLJ,I| 
? aд lc' ,1('C срлоa о

(лiсничий (помiчник лiсничого)

/ 8, a-QDлcn 20 1.о року

Висновок iнженера вцдiлу (сектору) охорони i захисц, пiсу держ:lвного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника держаВного
спецiа_гriзованого лiсозахисного пiдпри€мства щодо необхiшостi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з по:riп лiсiв за резуJьтатами огJIяд/ сшriтарного стану

(посала)

ý|l
,Ё
т

, rрунт

й, груповий, куртинний)

гектарi (oKoMipHo) 3 -' куб. MeTpiB, у тому числi

;,ril:

i
{утrzrо О, r//

(iнiцiапи та прiзвище)

iцiаш,r та прiзвище)

zrо,6Г., 20,7о року

е {2l

"/2 /,2,at
(iнiчiали та прiзвище)

(пiдпис)

] 2 сантиметрiв,

пlдрlст

дiаметр
/9L

l,.b., t ^11ч-,р,-7j,ТjЩ*
r'ly 

.. 
.rli9 $)', Уl,.'ОчМd}еаl|J
Y -_,'ьGаr'соra,*,а r 4

9



про появу ознак

р/*
Ресгryблiка Крим, обл

я власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

лiсництво 'C2azc, квартал Jrlb 66
видiл ]ф дiлянка Jф

Склад

Таксацiйна характеристика н:юадження

/О СЭ , "in 3(2 poKiB, б9н!ryт ,l , серелнiй лiашrетр ЗС сантиметрiв,

Додаток 2

до Санiтарних правил

середня

рельсф

rДа

пlдлlсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлудення кори да стовбурах та iншi
ознаки ,де характерн1 для нор ну лерев) Q.4 /{

C-t,<PCno * 'л./-

Ступiнь пошкодження, ураження: ае/л ý> <

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоi деревини на 1

сухостiйноТ / Zкуб. MeTpi

поодинокий, груповий, куртинний)

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

лlсових
{ {g.-norrr, /.Р,

) (пiдпис) (iнiцiа,rи та прiзвище)

l-| l1/4-! 20 2J року

'|rrl*ц[ 
е-t"лла / r\(Щ еr<о

(лiсничий (помiчник лiсничого)

/l

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника держаВного
спецiаrriзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

iнших заходiв з полiпшедня caHi стану лiсiв за результатами огляду санiтарного стану

(dосала)

9 хсоСiлr

ПОВIДОМЛЕННЯ

(поодиноке, слабке, середн€, сильне)

Ознаки погiршення стану

'€ф "uь рSи

(пiдпис)

/ о /йar",qa
(iнiцiали та прiзвице)

20zo року

пiдпис)

.:е

:_

а.l

п

( i н i чiалй-та прiзвище)

Е



ПОВIДОМЛЕННЯ

!одаток 2

до Санiтарних правил

про появу ознак ня сLнiтарного стану лiсових насаджень
лrlъl/чlа7 на Республiка Крим,,ц с-6/с-

власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

лiсництво ýr'/сЬссе квартал N, €3
вщIiл Jф

Таксацiйна характеристика насадження

Склад 61lQ|t "r* 60 poKiB, бонiтет '/r|- , середнiй дiаryrетр 3О сантиметрiв,
середня

рельсф
пL_L-Ilсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

вид пошкодження насадження (лiсова пожеж&
вiдмиршrня та всихчtнЕя дерев, захаращенiсть, об'iдання

ryceHi, масовий лiт MeTeпrKiB, опадання хво'f/листя, Bi ення

буревiй, снiголам, обледенiння,
шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть

на стовбурах та iншi
Zz1 7zQознаки,ле xapaKTepHi .а-Iя Hop}ra't ану лерев)

е_24,/ай tl<

Ступiнь пошкодження. },pzDKeHHJI:

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоi деревини
сухостiйноТ lf куб.метрi

э<!

поодинокий, груповий, куртинний)

на 1 гектарi (oKoMipHo) 3 О куб. MeTpiB, у тому числi

погiршення стану лiсових
i

чLt l ео-/з

/С се 20 ZC року

а Ф_уtq| e*t| а t\?l*<чсэ
(лiснлтчий (помiчник лiсничого)

dу*arrrо а"2
(iнiцiали та прiзвище)пiдпис)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу держilвного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiа_lliзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

лiсiв за результатами огляду санiтарного стану

слабке, середнс, сильне)

7u*,/
(iнiчiа.liи та прiзвище)

f.ч- .r7r\vl-aa,

(iнiчiши та прiзвице)

iнших заходiв з полiп
элца ОР,

ср
(фпис1

3 l. ot-* 20 х.о року



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак

9z,
( н аймеtгу-в анY" власни*а лiсiв, постiйного лiсокорисryв ача)

лiсництво квартал х, /(
видiл Jф

Таксацiйна характеристика насадження

Склад /О СЗ ,BtK19!_poKiB,бoHiTeT / ,сер%цфдiаметр зз сантиметрlв,

Додаток 2

до Санiтарних правил

"frii рнiтаRного 
стану лiсових насаджень

с9та'futu
iiy -К 

2 Ас

)ч

середня

рельеф пiдрiст

буревiй, снiголам, обледенiння,
шкiдникаrrли хвоi/листя, наявнiсть

,на стовбурах та iншi
Qlzzl-< .а-? <

, пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, Bi

ознаки,ле xapaкTepнi для нормi}льного
с.rОzц €сиЙrl

Ступiнь пошкодження, ураження: af-
(tiоодиноке, слабке, середн€, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоi деревини на 1

сухостiйноТ t' куб. MeTpi

(поолинокий, груповий, куртинний)

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

/(1 се/эиlr-л 20 2 о року

А,rrt.ц\пrлl ,l .lr'Qa*^l о<е)
(лiсничий (помiчник лiсничого)

ф.ъtеtrео az
(iнiцiали та прiзвище)

,Zn-,/< о
(,r,ц,-,a ,",,p""r"l9

to

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

iнших заходiв з полiпшення санiтаgно_го стану лiсiв за результатаI\.Iи огляду санiтарного стану

,/.2 /,Йлц r
(iнiцiали та прiзвище)

.(
'О аьГочбл1,

20tro року

ср/, еr

I

з

Ресrryблiка Крим,

lдlлянки:
с)чw'rЦЛ<,
аiсобоi ?_

ltlулерев)
сР t, q-

са

o6-n:

з Уrr -ZГ,-



Додаток 2
до Санiтарних пр{lвил

at

ПОВIДОМЛЕННЯ
про появу ознак погiрш€нryяq'шiтлрного стану лiсових насаджень

Vр V /[ /'1t
(Автономна Ресгryблiка Крим, об.тдсть)

tT.p .1,/гА/G ,_/,/- '

iвання власника лiсiв, постillн": п:.)оо"сryвача)

Щr( урочище, ,, 
/ \с tb 16/c-(

дi-цянка ЛЪ Г-,цЬ ,{,1 ;аФБ
Таксацiйна характеристи ка насадження

Склад /0 С 1l( , uin {| poKiB, бонiтет / ,сере4дliЦ дiаrr,rят 3сэ сантиметрiв,,в,рщ*

(найме

Лiсництво
видiл ЛЬ

,(посша)lъ i./f е€ bz,tt-l 20 2О року

kOo*\'L-*д лс'Q**с..о
(лiсrштчш1 (помiч ник лiсничого)

iнших заходiв з по-riпшецня caHi

KBapTmI N, J 0

лiсу _
грун:г , пiдрiст

пlдлlсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголаrrл, обледенiння,
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдникilп{и хвоVлистя,'наявнiсть
гусенi, масовий лiт меr,еликiв, опадання хво't'/листя, в;дщFщення к на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaкTepHi для нормал стану л9рев) 1,4-Z_t-/ ,Э а ?zlr_

L{l V c/l|G< Z^ Ь € |<,,с сС

Сryпiнь пошкодження, ураженнrI:
(поо.Йшtоке, слабке, середне, сильне)

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

Обсяг \,шlкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) ,7 О *б. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноi ;'ý кl,б. MeTpi

Ознаюл погiршення стану лiсових

2,/,
(iнiцiали та прiзвище)

-,

*-
*l,

*
а
:

(пiдпис)

,a
"f}

+
rE

:
fyrr.orrcu

lz

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу держЕtвного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiа_гtiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

0 стану лiсiв за резулътатаIчlи огляду сшriтарного стану
L eeprb,-O СРЬ

:,.|Ё

$l,
у

,/,2 l,tаралцР
(iнiчiали та прiзвище)

iали та прiзвице)

1 - .(r-, 20 2о року

F,.

2

'дi.гlянки: t.of,k fqе
ч1>' q аъ с a-7pj j\ 4 м|-рi{*'i*:' 

, ?.::::: !::t,"'



Додаток 2
до Санiтарних прitвил

ПОВIДОМЛЕННЯ

JABToHorr на Ресrryблiка , об.тасть)

ц7.t /4с,/,/a-е
'//- ь

(Haih.leHy, власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

лiсниrггво ,.: _: _- : cy'T(e-lr-+ урочище /.Л 1rrr., квартаJI Xn r{:/
видiл Ns /4 :Lrянка JlЪ

Таксацiйна характеристика насадженнJI

iU li '. 
BiK , poKiB, бонi. BlK irr, У , середнiй дiаплетр 2,d сантиметрiв,Crcra:

середня

р€льсф
,I

i r L/t(l/l/1!lLi, експозицiя
/---_-l-.

, пlдлlсок
, грун:г , пiдрiст

Ёl,
-
tl

на стовбурах та iншi
z/(-| ,rzl а_

(поодиноке, слабке, середн€, сильне)

7-6, f ч tI
(поодинокий, груповий, куртинний)

гектарi (oKoMipHo) ,? О 
"уб. 

MeTpiB, у тому числi

+jl
l,j

(посада)

./7 сс ,hlэ,-< 20 2 а року

Гупrr,о 3,"/l
(iнiцiаrrи та прiзвище)

Z,*-д {.о@

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або представника державного
спецiа.тiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

fu
*

i}
,i
*

про появу ознак погlриння санlтарного стану лlсових насаджень

,)

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдпtирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7;rистя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вi4лущення
озуаки, не xapaкTepнl дjI

Ступiнь пошкодження, ураження:

Вид розподiлу пошI<оджених дерев:

Обсяг ушкодженоi деревини на 1

сухостiйноТ lC; _куб. MeTpi

_9_

чLЯ

року

iдпис)

. орд

(iнiчiали та прiзвипде)

лiсових

,fi}
?-a
a

Дю 2-t-., с)/(

Ознакц погiршення стану
./

, ч r,,i с| 4/ , 1,?/ с, iy /3

,,liý

:

е? А<4 ,ц -<

стану лiсiв за результатаJ\4и огляду санiтарного стану1нших зztходlв з пол1



.Щодаток 2
ло Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ

Сшrад /оЕ3-Бп,Цвiк 1с| poKiB, бонiтет (_ , середнiй цiarvreTp 32 сантиметрiв,
сеDедня висота 2 { MeTpiB, поънотао,Ь/ ,типлiсу С ? 19( _,середня висрта ? { MeTpiB, повнота О, bf ,тип лiсу С
,"оrr*сfi д,',Ьttу1 ttLtLl t_i експозиlriя - гDyнт

)( ,

про появу ознак погi нiт4рного стану лiсових насаджень

Ресгryблiка Крим, обтасть)9п -/7-< 1717r/C.f
(найменуiанЙ власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

лiсництво /( , 'ctrc,tc27ftlrr 
урочище ,,,ibrl- 1 

'о,, 
, ./D

квартал Ns 1э 0

Таксацiйна характеристика насадження

пiдрiст
пlдлlсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

ВиД пошкодженнЯ насадженНя (лiсова пож9жq буревiй, снiголам, обледенiння,

вiдмирання та всиханнJl дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдникалли хвоi/листя, наявнiсть
.yc"ri масовий лiт меr,еликiв, опадання хво't'/листя, вirylryщення к9ри на стовбурах та iншi

, не xapaкTepHi д.T я нормаль стану дерев)
л Yc иlZ/ ol'/?/z / D /{

Ступiнь пошкодження, ураження:

'-o,Au riВид розподiлу пошtсод}кених дерев:

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 .

сухостiйно\ /1 куб. MeTpi

(поолинсlкий, груповий, куртинний)

гектарi (oKoMipHo) З О куб. MeTpiB, у тому числi

погiршення стану лiсових,/э

20 z о року

,|Ос*r\ С czqL t<'(*<о-<о
(лiсничий (помiчник лiсничого)

Тf.и,со ай
(iнiцiа-rп.r та прiзвице)

Д,-J €,о@
року

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу держtIвного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного

спецiа;liзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

iнших заходiв з полiпшення caHi го стану лiсiв за результатами огJuIду сitнlтарного стану

року

rlr*t,

цiали та прiзвище)

rф*fil



ПОВIДОМЛЕННЯ

Додаток 2
до Санiтарних пр;lвил

uяшня, с?уirарного стану лiсових насаджень
-1/l /,//

, об.пасть)u

про появу ознак по

-{Автономна Ресrтублiка
а /,э /.1 Ц/.*?

власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Таксацiйна характеристика нас адженшI

склад J{З?Л/l(Ьiк !/_poKiB, бонiтет _<_,

cr (cl VC/z/1( ){ё t?€ )-zb с

Ступiнь пош](одження, ураження: сс >е q$ l/6

квартал Xs ,6 (/

зе сантиметрiв,""оД'оrЖtо
пiдрiст

, пlдлlсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожеж4 буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всихчшlня дерев, захаращенiсть, об''йанrrя шкiдникап{и хво7листя, наявнiсть

rру

гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiд.rгущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaкTepHi д-rя нормаднрго стану лерев) о' t .(,rr,, r ,1l f /llr.e lz , Q

(поодиноке, слабке, середн€, сильне)

_/ / ,

Вид розподiлу пошl<оджених дерев:

Обсяг ушкодженоi деревини на l гектарi (oKoMipHo) З О пуб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ 1tt _куб. MeTpi

Ознаки погiршення стану лiсових

ЕуvvИlrо O,Jl
.1{ сс 

' 
, l ll,-e 20 7,j року

|4

(iнiuiагrи та прiзвище)

,/|rл,f € . о@

(пiдпис)

2о року

Висновок iнженера вiддi:lу (сектору) охорони i захисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства Iцодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з поriпшення caHiTapH у лiсiв за результатаN4и огляду санiтарного стану

li

;!Ё}
*(iнiчiали та прiзвище)

року

(наймеку

]#l
i] т

(пбсада)

q лсФ{Г^^ 20



.Щодаток 2
до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ"оо"о]fЬИ?Ё ",
Оп

ублiкз Крим. область)

власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Таксацiйна характеристика насадженшI

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожеж4
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання
ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, Bi

ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану лере_в)

Br-r_ 2z.l z<-"<l <а/Л.Ь rJодlп, бп

Вид розподiлу пошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоi деревини на 1

сухостiйноТ 
'f 

куб. MeTpi

(Автономна
п8Йсе"<л

сантиметрiв,

пiдрiст

буревiй, снiголам, обледенiння,
шкiдникалли хвоi7листя, наявнiсть
щення кори на стовбурах та iншi

по4

(пiдпис)
Икр*й в, о
(iнiцiали та прiзвище)

,/,.о 4Даrаапр
(iнiцiали та прiзвище)

L/u no а-^;
' {поодинокий, груповий, куртинний)

гектарi (oKoMipHo) 3 О куб. MeTpiB, у тому числi

Ознаки погiршення стану лiсових

чrсаiи.д ;* фtu!| _ru
А nu*1,1 Z-ц-l^ф Jc^ozy<o-<o

(лiсничий (помiчник лiсничого)

/z

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

у лiсiв за результатами огляду санiтарного стану
е,/|

JL с9/tr,ХЯ 2gL2 року

,wL,, /гtrvвёГёёоg
ot'lcl' 5 l i со lл.х.l ci r'

насаджень виявив:

' (поgалi

,, 
"dr*,

201О року

iдЪис)

пiдлiсок

fu



про появу ознак погlUенняLlA

(наmrенуваlпlя власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Zlq ёr<о t? Гё.а,l урочиll{е Ёay'qir-a,6"-4 iсrlочкварт.rл

л-"-" },-,, _.rЪщu /, \ гекйрiв d
Jф 89

Таксацiйна характеристика насадження

висота 2 Ъ yeTpiB. повнота
? i анлрl.а-: експозицiя

?r{ /i|7.' ii| poKiB. бонiтет Ч , сере,днiй лiа-мет9 S Ь
oi".,o**oru 0бl,r"r-i.y ДZ J,Dс-+0,6f ,тип лiсу _(

, пiдрiст

з ь сантиметрiв,

Лiсопатологiчна характеристика насадження

ВиД пошкодженнЯ насадженНя (лiсова пожежа, буревiй, снiголашt, обледенiння,

вiдлtирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдникапlи хвоi7листя, наявнiсть

.y.""i, масовиI-{ лiт меr,еликiв, опадання хвоi7лис,гя, вiдлУщення кори на_ стовбулрах та iншi

озн9ки, не xapaкT.epHi д;lя_п:чу"пого стану дерев) 6"a"l---l,iuHl * 4
Grr., rс;.*о?

Ступiнь пошкоджеtlня, ураже """, ePJ 1!
(поодиноке,'слабке, середн€, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев:
(пболинокий, груповий, куртинний)

обсяr yшкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) З С пуб. MeTpiB, У ТОМУ ЧИСЛi

сухостiйно\ / Окl,б. MeTpi

lQ_ ч,,rХ 20 2О року

|оtllч)zщ r lr|eд,?o<el
(лiсничий (помiчник лiсни,rого)

iнших заходiв з полiпщення caнl,

лiсовоТ дiляrки: l"ou.k 5 q{ /?

##trи*щW

висповок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або представника державного

спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

/2 ДацfuI
(посала)

Додаток 2
до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ
riцарного стану лiсових насаджень
r)I-

насшжень виявив:

7) аэюб l>, О
(пiлпис) (iнiuiа_пи та прiзвище)

ii}
r

лiсництво
видiл Ng 2о

Скrад
середня

рельсф ,!-уа'ц-Щ
, пiлiсок

(посала)

"!

l)
'"|;

ý
*
rl

Ознаки погiршення стану лiсових

цzаi r-,."-l/ i ? О ё l, J / _

r9

,,;
&

q ,.-Q :u 20 2 с року

дпис) (iнiчiали та прiзвище)

пб(t



ПОВIДОМЛЕННЯ

Щодаток 2
до Санiтарних правил

про поя ,}ry"fr 
}9гД-."ня 

санiтарного стану лiсових насаджень

Таксацiйна характеристика нас аджен tul

Скrад /9 Р 3 . BiK ll| poKiB, бон.iтет 3 , серjлнiйдi
середня ви!qт9 21 yeTpiB" повнота U,6 {0,(|,r""пЦ -О2DС 

,Ъ,ё*о 
ЗЭ сантиметрiв,

Рельсф Э; B}1/l"4,,i експозицiя , грунт пiдрiст
пiдлiсок

Ознаки погiршення стану лiсових насшжень виявив:

/d л-rоб tэ, о*л;*rl *, ч оЬК
1по.uлu;-

Jl
(iнiuiали та прiзвище)

6 --/ео
(iнiцiали та прiзвище)

;,l;

Ё

j

Dп
(Аrгономна Ресгryблiка Крлм, об,T асть)

,t Гt rrlK Ц-?а ;l r "

цl,
i

Лiсопатологiчна характеристика насацження

Вид пошкодження насад}кення (лiсова пожежа, бl,ревiй, снiголам, облеДенiННЯ,

вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоТ/листя, наявнiсть
гусенi, масовий лiт меr,еллtкiв, опадання хво't'/листя, вiдлryщення кори на стовбурах та iНШi

ознаки' не xapaкTepHi д".rя_нОрмальногО станУ дерев) /.i 

' 

,зl.лоl"-qr,.lс,l r',<

бс;л k,НrU {/ЦС , o,u*z"-<

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

Вид розподiлу пошltоджених дерев:

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 3С пуб. MeTpiB, у тоМУ чиСлi

сухостiйноТ /О _куб. MeTpi

i
,,i,

:

(пiдпис)

АФg*<.<_цtс Jc ОсУlосо
(лiсrшrчий (помiчник лiсничого)

lo члд 202о року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу держаВногО
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiа_гriзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

iнших заходiв з полiпшенrу caHi стану лiсiв за льтатами огля/{у санiтарного стану

l},"l
,*

*
й

(iнiчiали та прiзвище)

Е 2l2, оh л4 29 2 С року

;:i;

и
(/лпис;



ПОВIДОМЛЕННЯ
про появ\,ознак

!одаток 2

ло Санiтарних правил

погiршення qaнiTapнofo стану лiсових насаджень
{ r)'ч l1 м l'

(Автономна Ресгrvблiка Кпим. область)

7vоц.Q.кc-a,fo ' ,1г "'
ння власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

e-a-<,l2l

явив:

(пiдпис)

квартал Жп 99

,?t<\

середня

рельсф

Таксацiйна характеристика насадження

Склад /О С 3 , BiK 3С poKiB, бонiтет { , середнiй 4аметр 2Lсантиметрiв,
;*r;Ъ_r"rрý?овнота Q6l,,"r, пЦ )З ZЮ С

пiдрiст
, пlдлlсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiлмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi7листя, наявнiсть

ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7листя, вiдлryщення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaкTepHi для нормi}льното стану лерев)

/а-.rАr<-ЛХ З.еЬz G loo(l<,l l

Стчпiнь пошкодження. уDакення: g2/еqЦ2
(пооди

Вид позполiлч пошкошкених деDев: Z/rl- Z'*;
.

Обсяг ушкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) З о куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйно\ l9 куб. MeTpi

Ознаки погiршення стану лiсових

е/L(аd о,чрl *iaa о5l J IW
friаэ,"об /э С

А о *l*l c,uqa(, ' с'о ,р< e<gl
(лiсничий (помiчник лiсничого)

tl otjt<.l4 207О

-,

року

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з полiпшрння санiтарного стану лiсiв за результатами огJlяду санiтарного стану

насаджень ви

р/
(iнiцiали та прiзвище)

Tr*,J €, О
(iнiчiДiи та прiзвище)

4 "? /,2орП",
(iнiчiали та прiзвище)

</{Сеr" ср,

<ll

3_ tсо/;ц, 20 lo РоКУ



Додаток 2

до Санiтарних правил

ПОВIДОМЛЕННЯ

(Автономна Ресгryблiка
*z,U<e&l<p

рельсф rрунт

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежц
вiдмирання та всихання дерев, захаращенiсть, об'iдання

, пiдрiст

буревiй, снiголам, обледенiння,
шкiдниками хво't'/листя, наявнiсть

) а ,2zz< hац*t-|
/?

iнших заходiв з по--li

про появy ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень--г YсулйJ-
Яп -J.

власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Таксацiйна характеристика насадження

Склад lO ( 5 . BiK 7О poKiB, бонiтет {l , середнiй цrаметр ЗО сантиметрiв,
..р.л"" 

"о.о* 
-7Т ,"rД", .,o"roru С,7 2.тЙп лiсу rЗ Z Ю С

ryceHi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, Bi ня кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapaкTepHi для нормального стану лерер)

6 сr-. Еаа lca-c 9 \zrc б . }1опru. fn
Сryпiнь пошкодження. уражепп", ОЪ/е\,а<,€

tпоол"

Ви: оозподiлч пошкоджених дерев: Zlц "о 6'^i

Обсяг },шкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 3 О куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйно\ l О куб.метрi

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень виявив:

fr,),,coHo{ Ь. С
(посада) (iнiчiали та прiзвище)

аоu,,Jъullt< l i сlr-zо<о
(лiсничиЯ (помiчник лiскичого)

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пirцlрисмства або представника державноГо
спецiалIiзовalного лiсозахисного пi.rпри€мства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

резуJщтатаllrи огJlяд/ сшtiтарного стану
сr,/ъ

(пiлпис)

(iнiчiали та прiзвище)

1 по.l;,ч 20 До року

г

,2-7

| 2 ZZca,cll,



ПОВIДОМЛЕННЯ

Щодаток 2

до Санiтарних правил

про появу ознак по ня санiтарного стану лiсових насаджень

@-rrо"о" rа Ресгry бл i ка Кри м,. об.rасть)' о. оп,.. -,,л }laa
ника лiсiв, лiсокорисrl,вача)

altl

лiсництво .!
i}

,:li
i
ia,
*

a
,.l

|l

ф

a
l:l

.l*

::

rрунт , пiдрiст

iсловоiдiлян!<и.: _цд .,I
I

]

видiл Ng 7
Таксацiйн а характеристика нас адженtul

Сютад , вiк /// poKiB, бонiтет 2 , сеryлнiй;\ауетр З В сантиметрiв,

середня

рельеф

'##,,.ffii};ш],#-"i"2!у,7ff,о:
_----____. _, експозицiя

. пlдлlсок

лiсопатологiчн а характеристика насадження

ВиД пошколженнЯ насадженНя (лiсова пожежа, бl,ревiй, снiголам, обледенiння,

вiдмирання та всиханнJl дерев, захаращенiсть, об,iдання шкiдниками хвот/листя] 
"т:11::1

ry.""i масовий лiт метеликiв, опадання хвоi7листя,6i я кори на стовбурах та iншt

не xapaкTepHi д",lя но стану лерев)

Сryпiнь

Вид розподiлу пошкоджених дерев:
груповий, куртинний)

обсяг },шкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo)

сухостiйно\ l О_куб. MeTpi

3 О куб. MeTpiB, у тому числi

ознаки погiршення стану лiссlвих насад

(посала)

OZ оG 202о року

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисц, лiсу дерх(авного

лiсогосподарського (лiсомислlлвського) пiдприсмства або представника державного

спецiа.тiзованого лiсойисного пiдприемства шодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

стан),лiсiв за результатами огляду санlтарного стану

(iнiшiа.frи та прiзвище)

,bci ? lГОао7Оh.
аэкlSзi!_Q_*z:*gsi I.' - - rч , ,.-.

(iнiчiали та прiзвище)

_5_ T,.€:u 20 7о року

'/{ZaJ

9

ураження: 3еrZ<#rЛ
(поо:инбке. Иабке, середнс, сильне)

о2 Ое 201о року

квартал NЬ f7

щ
пlдпц iа-лil та прiзвище)

7r,,^Zl-c)



ПОВIДОМЛЕННЯ

Щодаток 2
ло Санiтарних правил

про появy ознак по шення санiтарного стану лiсових насаджень

rrHa Ресгryблiка Крим, _обдаq,ь)

вла."икu лiсiв, постiйЙого лiсокорисryвача)

Таксацiйна характеристика насадження

Ознаки погiршення стану лiсових

(посаJ

арр|Z__ц.!:-езьr-u<i "
(посала)

{t

Лiсниrггво г , Гzцtzzурочише { 't\с+r,з квартал JФ

видiл ]rГs 8 iirянка }Ъ'l п_-Iоща ,tr С гектарiв
€r

Скrш.ЙЪ"j" i,"r*ь,'оi""Б р,it,rйГ"у __З< rDе' ,

, пiдрiстрльсф P'i ц-tлr,С. експозиlдiя
. пццlсок

, грун,г

Лi сопато.погiчн а характер1,Iсти ка FIасадження

ВиД пошкодженнЯ насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,

вi,щrирання та всихаЕЕя дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть

ry."ri масовий лiт метели*i", опuдuння хвоi7листяовiллущення кори на сто{урах та iнптi

BiK /// poKiB, бонiтет 2 , сере4дiЦдiаметр ?2 сантиметрiв,
MeTniB. повнота D. х t . ,r.-i"y с'З rD с ,

ознiки, ня характерн i л.rя 9юрм 
rtJI ь н olqcTaнy дерев)ЪLqЩ,

fъ лоY 7rэгl2эzz ба а.rlЬtсол, V

Ви.л розподiлу пошкоджених дерев:

обсяг !,шкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 9 о кl,б. MeTpiB, у тому числi

сухостiйно\ l о кl,б. MeTpi

i

ll|l
t*

q
*

О3 ое 201сэ року
lr

ll,r'lчlь?ьцla ,lf ( oLHo<o
(лiсничий (поrriчник лiсничого)

23 ОВ 20З_а_рку

висновок iнженера вiддiлу (секrору,) охорони i захисry лiсу дерх(авного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства або представника державного

спецiшriзованого лiсозахисного пi.априсмства щодо необхiднос,гi здiйснення лiсозахисних чи

iнших заходiв з полiпшелня санiтарного стану лiсiв за_рез,чльтатап4и оглядцу caHi1тарного стану

лiсовоТлiлянки: t-""ъL{,
uрý :,): :., i 

) r,"n одТуТ6; n.l
Иý6 ! : ; ;:, yZ i r i$ ;, :::; : i{r ̂
Ос

и та прiзвище)

ar-уа Y l

'ыr, та прiзвище)

_{ лtо/;л, 201О року

/,2 Z2оа . ;
(iнiчiали та прiзвище)

Qп

ёryпiнь пошкодження, ураже ння: &а1? h-а
1поdlиноке, слабке, середн€, сильне)

;ео рц оЪrt/7

"I

J
:!



ПОВIДОМЛЕННЯ

Щодаток 2

до Санiтарних правил

про появу ознак по
о

шення санiтарного стану лiсових насаджень

',t.юЦ.tlТаУР урочище Lь,lA квартал JФ 5цЛiсниrггво
видiл }ф 5 площа -l|O гектарiв

Таксацiйна характеристика нас адження

Сrсrад аfu2Qltп. BiK/2/_poKiB, бонiтет 2 , серепдiй лiам_етр 3L
*ЙЙrld;Эz_ MeTpiB. ловнота Q 6/,,"n ni"y 2:J_а9С__,

сантиметрiв,

Лiсопато,погiч на характерI,Iсти ка н асадження

ВиД пошкодженнЯ насадженНя (лiсова пожежа, буревiй, снiгола:rл, обледенiння,

вiдмирання та всих{tння дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдникаJ\{и хвоilлистя, наявнiсть
та шшl

пiдрiст

6 ,/сс
(iнiчiапЙ та прiзвище)

l}

l"I
{
*
t

Сryпiнь пошкодх(е}i}lя, ураження:- 1'Чаg|2l-r-(
(пооЙнdtе, слабке, середн€, сильне)

Вил розподiлу пошкоджених дерев:

Обсял \,шкодженоi деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 3 О пуб, MeTpiB, у тому числi

сухостiйно\ l О кl,б. MeTpi

Ознаки погiршення стану лiсових насаджень

фr'D
1hocau) (/

Оg оь 202сэ рок}

xoиa+:& ___Zileryыo
(.оiсничий (помiчник лiсничого)

/.2. Z,}аrшц/

|ё

--|

l
:

ф_ оВ 202юроry

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисц, лiсу державного

лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства або предс,гавника державного

спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи

(Йiцlали та прiзвище

iнших заходiв з полiпшення calri

(iнiчiали та прiзвище)

ознаки. не xapaкTepнl д."Iя стану лерев)}|

е

9 xco{t*., 20 7сЭ року



,Щодаток 2

до Сшriтарних правил

про появу ознак

кваргаrr Nч "dъ

Лiсrптtггво урочище

видiл Ng f /' дi_тlяш<а Ng Г*Й Р, ".э гекгарiв

Тшссацiйна характеристика насадЖення

пцрid *,-

Лiсопатологiчна характеристика насадження

вид пошкодкення насаджФIня ..g,,1": нff}h rffiТi#'Нlii."ifJННЩ;
"Jы"IJ:Ж"ffi ;":'iёlХХШ';'";;;"т*нжж:ffi Н"*а';

оЪ"о*r, Ее xapaкT€pHi дtя

Озваrш погiршення стаЕу лiсових Hacl

iштпrх зшrодiв з полiпшення C9f'>,

стшу )

< цr.4

Обсяг ушкодкеноi деревипи на 1 гекгарi

сухостiйноi l О куб,метрt ,*i4

ВrrсновокiнженеравМiлУ(секгорУ)охороВиiзшисryлiсУдержавнор
лiсогоспоДарсъкогО (лiсомисrпrYjй "iдпр""","u 

або представника державЕого

спецiалiзованого"::::r:::"*;}х{н+ffi {ifr#jЦщ*i*ffi ffiffi;;:Ы

r
vr|,5,, , z (поСаДа)

,/4g ry^ ..1:=., 20 а о року

Ступiшь пошкодкошtя, урФкенЕя:

?поS0llЗ

Ъ,,"'/В



Щодаток 2

до CaBiTapEID( правил

ПОВЦОМЛЕЕIЕЯ
шро появу озIIак ;";;;Брrо,о стану лiсових насаджень

LlГ , =
/:

Ns

лiсниtггво
видiп}Ф f,'дiлша площа ?? } гекгарш

iнтпrх зцодЬ з carri

вид пошкошкення Еасадженflя л,g,,1"* #ff}l; r:#fr#'::ili
"#;Н"r"-:Жffi ifir,Ж1#х*Няrтffi:tr#ffi #У#ffi JT"#H,
"#|Ж"ffifr TH.-J:;l1ffi"*H*
;';;,';;;apaK,epHi дJIя н ормал":::"_,]т: )

видрзподi.тry пошкодкенихдерев: *,Ы Щ.*-f"*

обся уlшкодхеноi деревини на 1 гектарi (oKoMiPBo) J О ýб' МСГРiВ' У ТОМУ 

Ч;
сухосгiйноi l L куб, MeTpt

Ознаrсr погiршення cTa}ry лiсових "*%"у")

rtou-^Jzl^, r lt^cuao ё
(;*-спиrюi(помiчниклiсничого)

//_ о€ 20ZopoKy

Висновок iнжевера вiддirry I",5,":*__:11жу ;" 
,ffiH*#"J

"'*l"'"",Ъ"о""зЁ"-;:}"|f;",;'gfl 
"-"Y"i"Ii/,г*ж*-^*,Н,ЁЖ#;?."*п*тffiтЗлiсогосподарського (лiсомислИ1'"1rО"ЪО,].r;;irlffiЁ;аiдностi ,дiй""."r" лiсозаrИСН'* *- 

р]

спецiалiзованого лiсозахисно,о.11:l_л лтqчv пiс.iв зд о..йrur*и огпядr сшriтарного СТаWч*ý
ХЙ;#; ;;;;й,атаI\,tи огпядr сшriтарного

Ступiнь пошкоджеЕIIя, урФкення:

.|^ 2 0"*{*З
|амтапрiзвище; в*1

{2 Дй?ц
(iнiщаги та прlзвище,

_L псоеr- 20 rО року

оР,

са



!одаток 2

до Санiтарних правил

про появу ознак Iц.-_еч "я_са 
н iTa рн ого ста ну лiсо в их н асаджен ь

(Автономна Ресгryблiка Крим, область)

власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

#о'gТiЗi,"Тi:ч-i:ЖLч
0с л!L_-аэаr,!6п.,J qr цс 2 " /,". /,Ьс,rлал0с

, пiдрiст
, пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

ВиД пошкодженнЯ насадженнЯ (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
вiдмирання та всиханrя дерев, захаращенiсть, об'iдання шкiдниками хво't'/листя. наявнiсть
гусенi, масовий лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлУщення кори на стовбура
ознаки, не KTepHi для }у)рмального стану дерев)

Kor21 ,et_z бd* ё4F)rа

пiнь пошкодженЕя, урчDкення: фре,Qи€
(поодиноке, Ьлабф{ середн€, сильне)

Вид розподiлу пошкоджених дерев: n(/ 
8u С

. (поодинокий, групЪвИй, куртинний)

обсяг ушкодженоi деревини на l гектарi (oKoMipHo) З О куб. MeTpiB, у тому числi
сухостiйноТ /S куб. MeTpi

Ознаки погiршення стану лiсових

l tр n/,

/К с< 20ZopoKy

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry лiсу державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдrrрисмсlва або представника державного
спецiа,riзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснення лiсозахисних чи
iнших заходiв з полiпш9ння са стану лiсiв за льтатами огJuIду санiтарного стану
лlgDчQl дIJUIнки:
0ОЪ | о/.aлtu' l4 , с|

п.от*.6 u<

Таксацiйна характеристика насадження

квартiш М 58

сантиметрiв,

' (посала)'

! л, о(;л., 20 1о року

ПОВIДОМЛЕННЯ

Лiсництво 
'| 

Д Цюц4 с еJtДурочище
видiл }ф :Z 'дiлянка NЬ v площа /О. З

вцщ
гектарrв

(iнiriiали та прiзвище)

.с| 1,1л ()-ь

(iнiцiши та прiзвище)

b'--,d €.о



,Щодаток 2

до Санiтарrтих прttвил

лiсопатологiчна харакгер}rстика насадкеЕня ýý

не xapaкTepHi для

вид пошкодкення насадження (лiсова "9y*u, 
буревiй, снiголам, обпеденilня; :}}

вiдмиршrня та всихшIня дерев, ,**"ri"^rЙ, "б УТУ 
ШКiДrИКаlrlИ ХВО/ЛИgГЯ' ltaШEФ.: ''{i

ry.." i, м асо вий лi],.yfl 
ffi т; ;lжffi *jtb;,',ry:*, :Т..'.Т:"Ч :' Т

ПОВЦОМЛЕННЯ
lеЕпя санiтарного стану лiсовпх н8сад?кень

про появу озЕак

Ступiнь пошкодкеши, ypa)KeнtrT :

о D?,ta

обсяг уIшкодкепоi деревини на 1

"у*Йя"оi 
|О куб,мегрi

геrстарi (oKoMipнo) 3 о куб, McTpiB, У Tot,dy ЧИС,Р"*]
зr1|._

f-]

Ознаки погiршення стану лiсових *'Ч9,Т'
Гш

БпрЪшшФ

201О року

Ф aJ iБо*р"""у"чоч1

кварIап Ns 8 2

","":;;хТJйJir'т#"JЖ;:"-"lтГiii,ry":Ц*л{,*xl*нi###ii."ffi 
fr}"fi "ý

спецiшliзованого лiсозахисноrо о*'й.r"u'rЬоо п.оi*iд*остi здiйснення лiсозш<исних Еrп

iнцшхзшtодiвзполiпI}еlЕяса*тар';Ы'"iЫБ;::еýЖ

За h7,оцзл ,,s


