
!одатс к 2
до CaHiTapHptx правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових нэсёflжrэнь

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господарство"
(наЙменування власника лiсiв, постiЙного лiсокорисryва ча)

пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насаджен ня

ВИД ПОШКОДження насадження (лiсова пожежа, буревiЙ, снiголам, облед,энiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки/ не xapaKTepHi для
нормального станудерев) вiдмирання та всихання дерев внаслiдок чражеltня стовбчровими
l комлевими гнилями

Сryпiнь пошкодження, урахення: ,сереДнс

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Видрозподiлупошкодженихдерев: группове
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг Ушкодженоl'деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) 26 куб. MeTpiB, у тому числi сухостiйноf
l4 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових н

Лiсництво Придiнецьке
Квартrr-гr }Гч 8 видiл J',{b 7

Склад 5ДззЯзzКлп+Брс BiK В6/86/86/86 poKiB,
середня висота l7lt9ltl MeTpiB, повнота о,6о,

!iлянка Nl Гlпоща ];| гек,гара

ТаксацiЙна хар;}ктеристика насадження

бонiтет 1u середнiЙ дiаметр 2цlz+h8 сантиметрiв,
, тип лiсу ДzКЛД рельеф р!дl инниЙ, експозицiя

Шевченко В.В,

(iнiцiали тэ прiзвище)

Домаt-tlкiн П.С,

(iнiцiали T,r прiзвище)

Майстер лiсу

(посада)

/,|//'. zоzэ,рокy

Лiсничий

(лiсничиЙ (помiчник
лiсничого)

flOit?,|zoz:-poKy

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту rricy державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства_ або представника державного
СПецlаЛrЗованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiЙсне_uня лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення caHiT4pHo
cTElHy лiсовоi дiлянки: Рffi2117д27fuх7/)

E.,B.,ophfu.t
(iнiцiали та прiзвище)

гиЙ/}й

,1/ м 202|о.



flодаток z
до Санiтарних пtr)авил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господарство"
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Придiнецьке
Квартал JЮ 4З4 видiл J\b {

урочище -
,Щiлянка Nэ --- Площа _16ý гекгарiв

Таксацiйна характеристика насадження

Склад rоСз+Сз, BiK tобl126 poKiB, бонiтет 1 середнiЙ дiаметр зý сантиметрiв, середня висота 2д.
MeTpiB, повНота о,6о, тип лiсУ-Q4lý. рельсф рiвнинний, експозицiя --* l rрУнт сУпiшrаний,

Л iсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледэнiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоiJлистя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоiilлистя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки,, не xapaKтepHi для
нормального стану дерев) вiдмирання та всихаtlня дерев внаслiдок ураження t:ореневою губкою

Сryпiнь пошкодження, ураження: середне
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Видрозподiлупошкодженихдерев: куртинниЙ
(поодинокий, груповий, куртинний)

_ ОбСяг УшкодженоТдеревини на 1гектарi (окомiрно)Ц ку6. MeTpiB, у Toyly числiсухостiйнсii р
куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насад

Майстер лiсу

(посада)

l,!/06zoz,poKy
Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

пiдпис)

l,|L7ё|zoz:-poKy

ВиСновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту rlicy державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства_ або представвика державного
СпецlаJIlЗованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiЙснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiцттlення caHi
стану лiсовоi ryлянки:йrйlаrl

/l
с,

Черка,:ов А.О.

(iнiцiали та прiзвище)

Домачlкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

нvftиявивi

(пiдпис)

(пiдпис)(посала) (iнiчiали та'прiзвище)

Н. Н zOzlp.



flодаток z
до Санiтарних прёвлlл

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господарство"
(наЙменування власника лiсiв, постiЙного лiсокорисryвача)

Лiсництво Придiнецьке
Квартал Ns 472 видiл J\b 18

урочище -

(поодинокий, rруповий, куртинний)

r гектарi (oKoMipHo) ш куб. MeTpiB, у толlу числi сухостiЙноТ

(пiдпис)

Черкасов А.О.

(iнiцiали та прiзвище)

4oMatllKiH П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

державного
державного

лlсозахисних

fJ,iлянка М -- Гlпоща (tr!,гектарiв

Таксацiйна ха рi]ктеристика насадження

Склад rоСз+Дз+Бп BiK rrrll t t/7t poKiB, бонiтет z, середнiй дiаметр 4о сантиметрiв, середня висота
zб MeTpiB, повНота o,5or тИп лiсУ ВzДС, рlельсф рiвнинний. експозицiя .- l грУнт

Лiсопатологiчна характеристика насадження

. ВИд пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння,
ВlДМИРаННЯ Та ВСИХаННя дерев, 3ахаращенiсть, об'цання шкiдниками хвсl't'/листя, наявнiсть
ryceHi, МаСовИЙ лiт метеликiв, опадання хво't'/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi
ознаки, не xapakтepHi для нормального стану дерев) вiдмирання та всихання дерев
внаслiдок чраження кореневою губкою

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

Вид розподiлу пошкоджених дерев: .групповиЙ

Обсяг ушкодженоТ деревини на
:.z куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

Майстер лiсу

(посада)

2ц D€ 2о2LрокY

Лiсничий

(лiсничиЙ (помiчник
лiсничого)

2Q O€.zozэ.poKy

I}исновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту ;ricy
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства_ або представЕtика
СПецr:ullЗованого лiсозахисного пiдприемства щодч необхiдностi здiЙснення
чи 1нших заходlв з полrпшення санlтарного стану лiсiв за результатами о],ляду санiтарного
станулiсовоiдiлянки: Pezol"elrdo4arro rz7b/eЭerrir-g'/rrБ,7tВ",7/а:о e)rn.aa7*aZ

Бs о&, oz_, .,/ / Ф,."а, 2" о/?о z
.?&/4 .J/a -2zaxz-laa>.

(посала)

28. D3. 202| р.

!. Д Вмме;

(пiдпис)

(пiлпис) (iнir,iали та прiзвище)



,Щодатс,к 2
до CaHiTapHrlx правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджэнь

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господарство"
(найменування власника лiсiв, постiЙного лiсокорисryвача)

Лiсництво Придiнецьке
Кварта.гl.}lЪ 495 видiл J'lb 16

Склад 7СззДз+Ос+Бп BiK ro6/ro6/ztzzt poKiB,
середня висота z4lr9 MeTpiB, повнота о,6о,

урочище -
lliлянка J\Ъ --- Г[лоща ;L гектара

ТаксацiЙна характеристика насаджен ня

бонiтет а середнiЙ дiаметр Lol2I, сантиметрiв,
тип лiсу ВzДС , рельсф р!дlинний, експозицiя

(пiдпис)

Черкасов А.О.

(iнiцiали та прiзвище)

Домач"lкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

пiдлiсок

Л iсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова похежа, буревiЙ, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'lдання шкiдниками хвоiJлистя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не характернi для
нормального стану дерев) вiдмирання та всихання дерев внаслiдок урахення tlореневою губкою

Сryпiнь пошкодхення, ураження: середне
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Видрозподiлупошкодженихдерев: куртинниЙ
(поодинокий, rруповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) бs ку6. MeTpiB, у Tollly числi сухостiйноТ
59 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насад

Майстер лiсу

(посада)

2Q 2еzоztрgцу

Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

9QDd,zoztpgцy

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry Jlicy державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства_ або представttика державного
спецiалiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдносr:i здiйснення лiсозахисних
чи iнrпих заходiв з полiп_шення санiтарного стану лiсiв за резуль;атами оl,JIяду санiтарного
стану л ic овоi дiп""*", 2 to -е., ао ?) о ;/" ?" r; ; /; ia ; ?)' 7vaZ Б L ьорr,

Бsа 6", u i rl.caza /> ё/, о zо?2Z r{аazВ,u .а r а,, ооrri "_
(посала)

2в D8 zozl р.

1'fu*,
(пiдпис) (iнiriiали та прiзвище)



Додатск 2
дtr CaHiT,apHilx правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господарство"
(наЙменування власника лiсiв, постiЙного лiсокорисryвача)

Лiсництво Придiнецьке
Квартал М 5l5 видiл J\b 6

Склад rоСз+Дз+Бп вiк 9б196l'7l poKiB,
zб MeTpiB, повнота ЩýQ, тип лiсу

урочище *
!iлянка Nэ --- Площа l0.5 гектара

ТаксацiЙна характеристика насадження

бонiтет а середнiЙ дiаметр 3Q сантиметlliв, середня висота

Чr4С, рlельсф рiвнинний, експозицiя - , грунт

Саратов А.О.

(iнiцiали та прiзвище)

Домацlкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

сvпlшании. пlдоlст

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiЙ, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'цання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опаданнЯ хвоi/листя, вiдлущеннЯ кори на стовбураХ та iншi ознаки,, не xapaкTepHi для
нормального стану дерев) вiдмирання та всихання дерев внаслiдок ураження t:ореневою ryбкою

Сryпiнь пошкодження, ураження: середнс
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Видрозподiлупошкодженихдерев: куртинний
(поодинокий, груповий, куртинний)

_ обсяг ушкодженоТдеревини на 1 гектарi (oKoMipHo'1?! ку6, MeTpiB, у Toмly числi сухостiЙнсii /2
ку6. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насаджянь виявив:

Майстер лiсу

(посада)

2Q D4 zoztpoKy

Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

22Ц zozlpoKy

ВИСнОвОк iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту rricy державного
ЛiСОгосподарського (лiсомисливського) пiдприемства_ або представника державного
СПеЦlаtlr3ОВанОГо лlсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiЙсне,шня лiсозахисних

(гiiдпис)

д
(пiдпис)

чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за результатами оIляду санiтарного
СТаНУЛiСОВОТДiЛЯНКИ: В/-оооr.ОоВаао про&Эецzlя 

-lzlё,2."o€o, 
2,?).c/J Й2,,772раоz',/ - _>*.. l /-а "-,

/Zno flouu .t l aorzc2.22a-?o z
ДlSа .j/a 2 z, /lz аэ ?а.yl/ф";,

(посала)

2Я O8Pl202lo.

l'Д&lао_r-
(iнiцiали та прiзвище)



.Щодатrlк 2

до CaHiTapHIж правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господарство"
(наЙменування власника лiсiв, постiЙного лiсокорисryвача)

Лiсництво Придiнецьке
Квартал J\lb 5l5 видiл JФ 12

урочище -
!iлянка Nч -* гlпоща (р гектара

ТаксацiЙна характеристика насадження

СКЛад rОСз BiK ф poKiB, бонiтет ц середнiй дiаметр з8 сантиметрiв, середнtl висота zб
поВнота о'5о, тИп лiсУ ВzДС' рельеф рiвнинниЙ, експозицiя _ t rрУнт сУпiщаний,

Саратов А.О.

(iнiцiали та прiзвище)

Домаulкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

MeтplB,
пiдрiст

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, обlдання шкiдниками хво/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
метеликiв, опадання хво/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки, не xapaKTepHi для
нормального стану дерев) вiдмирання та всихаlrня дерев внаслiдок ураження l:ореневою ryбкою

Сryпiнь пошкодження, ураження: середне
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Видрозподiлупошкодженихдерев: куртинниЙ
(поодинокий, груповий, куртинний)

_ОбСяг УшкодженоТ деревини на 1 гектарi (oKoMipHo) дr куб. MeTpiB, у Tolvly числi сухостiйноТ
з4 куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових насад

Майстер лiсу

(посада)

9Q. D6. zoz:-poKy

Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

2Ц Dа2о2ароку

Висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту .Tlicy державного
ЛiСОгОспоДарського (лiсомисливського) пiдприемства або представника державного
Спецiа-пiзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiйснешня лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв за Dезультатами оI.ляду санiтаоного
стану лiсовоi дiлянки: fttorre lrЭobazro ПЬоЕе2а)rrjq /rri,/i;Й"'7itz'i ca1,1Tav,,,/

/o-t 3рu i еr/ Ф /) а /?" а.?О z
ЛСlZ_ )/а 

сzауа,.еr,iэ 
-

(посада)

(пiдпис)

(пiдпис)

28. D8 zoztp.
(iнiuiали та прiзвище)



Додаток 2
до CaHiTapH}lx правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господарство"
(наЙменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Придiнецьке
Квартал Ns 592 видiл J',lb lб

Склад
MeTpiB,
пiдрiст

(посада)

23 D8. zozlp.

у]рочище -
!iлянка J\b --- Площа !!ý гектара

ТаксацiЙна характеристика насадження

rОДз+Клп BiK 9зl5l piK, бонiтет 1 середнiй дiаметр 24 сантиметрiв, середня висота 21
поВНоТа 0'60, тип лiсу ДзЛЯД' рельсф рiвнинний' експозицiя - . грУнт сУпiщаний,

пlдлlсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, обледенiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'цання шк:iдниками хвоr/листя, наявнiсть ryceHi, масовий лiт
метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки| не характернi для
нормального стану дерев) вiдмирання та всихання дерев внаслiдок чражеllня стовбчровими
l комлевими гнилями

Сryпiнь пошкодження, ураження: середне
(поодиноке, слабке, середн€, сильне)

Видрозподiлупошкодженихдерев: группове
(поодинокий, груповий. хуртинний)

_ Обсяг ушкодженоТдеревини на 1 гектарi (окомiрно)Ц ку6. MeTpiB, у Totvly числi сухостiйнсii /6
куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

Майстер лiсу

(посада)

2цв 2о2ароку

Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

2Q B..zoz:-pgцy

ВИСнОвок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту .Tlicy державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприемства_ або представвика державного
Спецlалlзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiЙснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiпlпення санiтарного станулiсiв за Dезультатами оI,лялч санiтапного
стану,riсовоТдiлянки: //1.onelrdo8h,rro ,о7о/е2еz779 '/zr),,2r3o, 

?Оr- b-zzll-a2zzo)

Шевченко В.В.

(iнiцiали та прiзвище)

Домаulкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

/?;9:ь,,:,зr":* " Ф, ,( Д ,€о -"u

(пiдпис)

(пiдпис) (iнiuiали та прiзвище)



ffода:iок 2
до CaHiTapH}tx правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiршення санiтарного стану лiсових насаджень

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господарство''
(найменування власника лiсiв, постiйного лiсокорисryвача)

Лiсництво Придiнецьке
Квартал JЪ 592 видiл J\Ъ 2l

урочище -
Площа !l гектара

грунт супiщаний, пiдрiст

са{тиметра, середня
екс позицiя - ,

Лiсопатологiчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревiй, снiголам, Облед,энiння, вiдмирання
та всихання дерев, захаращенiсть, об'lдання шкiдниками хвоi/листя, наявнiсть гусенi, масовiй лiт
метеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурах та iншi ознаки/ 

"" "ap"*rupHi длянорма.льного стану дерев)
l комлевими гнилями

Сryпiнь пошкодження, ураження: (:ереДНе

(поодиноке, слабке, середн€, сильне)

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

_ обсяГ ушкодженОТдеревини на 1 гектарi (oKoMipHo)t! ку6. MeTpiB, у тому числi сухостiЙнсii /6
куб. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових

.Щiлянка Nч ---

ТаксацiЙна характеристика насадження

Склад бДаЯз+Клп BiK ror/rorl5l piK, бонiтет 1 середнiй дiаметр а6/зz
висота zz.lz4 MeTpiB, повнота 0,60, тип лiсу ШДЯД рельеф рiвнинний-,

Майстер лiсу

(посада)

2Цёб zoztpoKy

Лiсничий

(лiсничиЙ (помiчник
лiсничого)

2Q Цzоzэ,року

висновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисту лiсу державного
ЛiСОГОСПОДаРСЬКОгО (лiсомисливського) пi,цприемсiва або .rр"д"iu"r r*ч державного
спецiшliзованого лiсозахисного пiдприсмствil щодо необхiдностi здiйснеrrня лiсоъахисних
чи iнших заходiв з полiпдення санiтарного стану лiсiв за Dезультатами огпялч санiтапногочи lнших заходtв з полlпдення санlтарного с,rану лiсiв за резулц,татами огпяду санiтапного
станУ лiсовоТ дiлянки: ,?ero,velldo8apo z7о/е2еР)а' /zlЕrrPZoda, 7/Бzz, a)zolTavzloz

/Ьlо lrl z, z, /7/ / or? a2.:7rc24o z
Л//Гa .lra,lz, /l r, /D ?a,r/J rr'й .. taiЬr :а

Шевчечко В.В.

(iнiцiали T;l прiзвище)

Домашкiн П.С.

(iнiцiали T;l прiзвище)

(посала)

202lo.

(пiдпис)

(пiдпис)

28.08
(iнiцiали та прiзвище)



,Щодатс,к 2
до CaHiTapHpж правил

повlдомлЕння
про появу ознак погiрщення санiтарного стану лiсових насаджэнь

XapKiBcbKa область
(Автономна Республiка Крим, область)

ДП " lзюмське лiсове господарство"
(наЙменування власника лiсiв, постiЙного лiсокористувача)

лiсництво Придiнецьке
Квартал J,,lЪ 59З видiл Ns lб

(посада)

28. D8 zoztp.

у}Dочище
.Щiлянка Nч -- flлоща jP гектара

Таксацiйна характеристика насадження

Склад аДз5ЯзrОс+Клп+Лпд BiK rzrlrzrlptl9ll9'| poKiB, бонiтет 1 середнiri дiаметр з6/аzlзб
Сантиметрiв, середня висота zзlzзlz5 MeTpiB, повнота о,5о. тип лiсу ДзЛЯД, рельсф рiвнинний,експозицiя - t грунт супiщаниЙ, пiдрiст пiдлiсок

Лiсопатологiчна характеристика насадження

ВИД ПОшкОдження насадження (лiсова пожежа, буревiЙ, снiголам, обледенiння, вiдмирання
Та ВСИХання дерев, захаращенiсть, о6'цання шкiдниками хво/листя, наявнiсть гусенi, масовий лiт
МеТеликiв, опадання хвоi/листя, вiдлущення кори на стовбурахта iншi ознаки| не характернi для
нормального стану дерев) вiдмирання та всихання дерев внаслiдок чражеtlня стовбчровими
l комлевими гнилями

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

Видрозподiлупошкодженихдерев: группове
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТдеревини на 1гектарi (окомiрноl?З *у6, MeTpiB, у Totv|y числi сухостiйнсii /7
ку6. MeTpiB

Ознаки погiршення стану лiсових наса

Майстер лiсу

(посада)

22 06 rоrrrо*,
Лiсничий

(лiсничий (помiчник
лiсничого)

2q оа,оrrоо*,

IJисновок iнженера вiддiлу (сектору) охорони i захисry Jlicy державного
лiсогосподарського (лiсомисливського) пiдприсмства_ або представI],ика державного
спецlаJIlзованого лiсозахисного пiдприемства щодо необхiдностi здiЙснення лiсозахисних
чи iнших заходiв з полiцшення санiтарного стану лiсiв з9ре_зультатами о],ляду санiтарного
стану лiсовоТ дiлянкп;ёлr*vаz1оВа)о .7а&а2z*Я /iJr7ZО/Э2rfllz{r.z:"aazz)Qpz.az

БrеоЕиuь J/ еоaо/iоrDz
ti€io ^-еr;Д/zа",(а. "€- ;-

(пiдпис)

ё
(пiдпис)

Шевченко В.В.

(iнiцiали та прiзвище)

Домаulкiн П.С.

(iнiцiали та прiзвище)

(пiлпис) (iнiшiали та прiзвище)


