Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лкових насаджень
_____ Сумська________________________
(Автономна Республжа Крим, область)
________ДП « Шосткинське ЛГ»________________________
(найменування власника лгав, поспйного лкокористувача)

Л|сництво Шосткинське
квартал №37
вид!л № 10

урочище
диянка №

площа

14,0

гектар!в

Таксащйна характеристика насадження
Склад ЮСз+Бп+Дзык 113 роюв, боштет _1а_, середшй д!аметр 30 сантиметр !в, середня высота
48 метр!в, повнота О,6тип nicy
Л?
, рельеф Двницний, експозищя
, грунт
дерново-тдзолиспй, шдркт
, ni/piicoK

Лкопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лкова пожежа, бурев!й, сшголам, обледешння,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об'Тдання шюдниками хвоТ/листя, наявшсть
гусен!, масовий л!т метелиюв, опадания хвоТ/листя, вщлущення кори на стовбурах та iHU-ii
ознаки, не характерш для нормального стану дерев)всихання дерев
(поодиноке, слабке, середне,

Стушнь пошкодження, ураження:середне
сильне)

Вид розподиу пошкоджених дерев:_____ груповий

____________

(поодинокий, груповий,

куртинний)

Обсяг ушкоджено) деревини на 1 гектар! (оком!рно) 15
сухоспйноТ 8 куб. метр!в

куб. метр!в, у тому числ!

Висновок Ыженера вщдЕлу (сектору) охорони ! захисту л!су державного
лкогосподарського (лкомисливського) пщприемства або представника державного
спец!ал!зованого лкозахисного пщприемства щодо необхщност! здмснення лкозахисних
чи !нших заход!в з полшшення саштарного стану лгав за результатами огляду саштарного
стану лковоТ д!лянки:
потребуе санепарно! вибсрковр! рубки (СВР)
■'ХУ'*’*
А/Ж), Дм
А. Д. Воробей

Y

(посада)

( ДПщпйс)

(!н!ц!али та пр,звище)

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану л!сових насаджень

Сумська________________________
(Автономна Республжа Крим, область)
ДП « Шосткинське ЛГ»________________________
(найменування власника лк!в, поспйного л!сокористувача)

Л!сництво Шосткинське
квартал №
104
вид!л № _17_

урочище
дыянка №

площа

5,2 гектар!в

Таксащйна характеристика насадження
Склад 9Сз1Дз впс 69 рок1в, боштет 16 , середшй диаметр 32 сантиметр!в, середня висота 28
метр!в, повнота 0,8_, тип nicy
В?
, рельеф гнвнинний___________ , експозищя______ , грунт
дерново-тдзолиспй , тдркт, шдлкок

Л!сопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лкова пожежа, бурев!й, сшголам, обледешння,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, обещания шкщниками xboi/листя, наявшсть
гусеш, масовий л!т метелик!в, опадания хвоТ/листя, вщлущення кори на стовбурах та !нш!
ознаки, не характерш для нормального стану дерев)всихання дерев
Стушнь пошкодження, ураження:середне

(поодиноке,слабке,середне,

сильне)

Вид розподыу пошкоджених дерев:груповий

(поодинокий, груповий,

куртинний)

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (оком!рно) 25
сухост! йно!__17. куб. метр!в
Ознаки попршення стану л!сових наса

куб. метр!в, у тому числ!

ь виявив;

ст. майстер

(посада)
/ 20ь? / року

(ЛКНИЧИЙ (ПОМ1ЧНИК

(пщпис)

лкничого)
/ _______ <f 2(У7 року

Висновок !нженера вщдыу (сектору) охорони i захисту л!су державного
л!согосподарського (л!сомисливського) пщприемства або представника державного
спец!ал!зованого лкозахисного пщприемства щодо необхщност! здшснення лкозахисних
чи !нших заход!в з пол!пшення саштарного стану лгав за результатами огляду саштарного
стацу лковоТ дыянки:
потребуе сан1тарно( в>•иб1рково2рубки (СВР)
fcf'/
p
К. Д. Воробей
(посада)

, (пщш/с)

(!нщ!али та пр!звище)

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
появу ознак попршення саштарного стану л!сових насаджень

______________ Сумсъка_______________
(Автономна Республ1ка Крим, область)

ДП Шосткинське ЛГ
(найменування власника л1с>в, поспйного люокористувача)

Люництво Мирошвсъке урочище
квартал №У

виды №

</ */

Велика Волока
~

дшянка №

площа

У, О гектар!в

Таксащйна характеристика насадження

, в1к Су рок(в, боштет Усередшй д!аметр
метрт, повнота
у, Т тип nicy ' Л..; Ж

середня висота

рельеф

р1внинний , експозищя, грунт сутщаний , пщрют немае , шдапсок
Лкопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (л1сова пожежа, буревш, синодам, обледеншня,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шкщниками хвог/листя, наявшсть
гусеш, масовий Л1т метелиюв, опадания xboi/листя, вщлущення кори на стовбурах та iHini
ознаки, не характерш для нормального стану дерев)
пожовттня xeo'i, наявтсть сухостою,
Стушнь пошкодження, ураження:

середня
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподшу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (оком!рн
сухостшно!
20
куб. метр in
Ознаки попршення стану jiicoBiix насаджен
1ДПИС)

(посада)

-

(шшали та прозвище)

2021 року
Трейтяк А.Е.

__ пом, тсничого
(тд

(Л1СНИЧИЙ (ПОМ1ЧНИК лкничого)

09.07

явив:

У-С,..

майстер nicy
09.07

куб. метр1в, у тому числ!

бшщали та прозвище)

2021 року

Висновок шженера’ вщдгпу (сектору) охорони i захисту Л1су державного
лшогосподарського (лкомисливського) пщприемства або представника державного
спешалвонаного .шсозахисного пщприемства щодо необхщносп здшснення лкозахисних чи
шших захо.шв з полшшення саштарного стану JiiciB за результатами огляду саштарного стану
л1сово1 дшянки:
.
,
потребуе санДпарно вгСпрковоЧ рубки

-g
У
ro> 1f&

tfO. t

J

УД,

Воробей А.Д.
0шщали та пр!звище)

2021 року

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення санпарного стану лкових насаджень

________ Сумська________________________
(Автономна Республжа Крим, область)

_________ ДП Шосткинське ЛГ_______
(найменування власника л1с!в, постшного л!сокористувача)

Лгсництво Мирошвське урочище

квартал №

виды №

у

Велика Волока
дыянка №площа

Д'

^7

' гектаргв

Таксацшна характеристика насадження
Склад 7‘У'*
середня висота

/ /С

fl#

• /;'

/

в!к у- у' роюв. £оштет ‘^~z, середнш дгамеур >
см,
метргв, повнота
’ ,
тип nicy
'-/Д ауС-- , рельеф

pieuuHHUu , експозищя, грунт сутщаний , пщргст немае , шдапсок_____
Лгсопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лгеова пожежа, буревш, сшголам, обледешння,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шкщниками хвоГ/листя, наявшсть
гусеш, масовий лгт метеликгв, опадания хвог/листя, вщлущення кори на стовбурах та шпп
ознаки, не характерш для нормального стану дерев)
пожовгтння xeoi, наявтсть сухостою.
Стушнь пошкодження, ураження:

середня
(поодиноке, слабке, середне. сильне)

Вид розподыу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкоджено! деревини на I гектар! (окомгрно)
сухостшно!
20
куб. метр i в
//

куб. метрйв. у тому

ЧИСЛ1

Ознаки попршення стану лгеових насадженьх^гйЛв:

майстер nicy
(посада)

09.07

__ пом, ."йсничого
(Л1СНИЧИЙ (ПОМ1ЧНИК Л1СНИЧОГО)

09.07

(гнщгали та прГзвище)

2021 року
Трейтяк А.Е.
(1шщали та прГзвише)

2021 року

Висновок шженера в'щдыу (сектору) охорони i захисту лгсу державного
лкогосподарського гапсомисливського) шдприемства або представника державного
спецгал!зованого лгсозахисного пщприемства щодо необхщност! здшснення лгсозахисних чи
гнших заход!в з полшшення саштарного стану nicie за результатами огляду саштарного стану
потребуй саштарно виб1рково1 рубки
iiicoBo! дыянки:
Воробей А.Д.
(шш1али та пр1звище)

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лкових насаджень

________ Сумсъка________________________
(Автономна Республжа Крим, область)

_________ ДП Шосткинське ЛГ_______
(найменування власника л(с(в, постшного л(сокористувача)

Л1сництво Мирошвсъке урочище

Велика Волока

дшянка №

вид1л №

квартал №

площа

гектар1в

Таксащйна^арактйбисйгка насадження
~

Склад

, BiK I-

й ■

рок1в, боштет

метрш, повнота

середня висота ' ■

ТИП

Г
- дааметр
/
середшй

>> у/ см,

, рельеф

Л1су

, грунт сутщаний , niapicr немае . пщтсок

р'тнинний , експозищя

Жсопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (jiicoea пожежа, буревш. сн (голам, обледеншня,
вщмирання та всихання дерев. захаращешсть, об’щання шкщниками хвох/листя, наявшсть
гусеш, масовий лгт метелиюв, опадания xboi/листя, вщлущення кори на стовбурах та iHtni
ознаки, не характерш для нормального стану дерев)
пожовпйння xeo'i, наявтсть сухостою,
Стушнь пошкодження, ураження:

середня
(поодиноке, слабке, середне, силъне)

Вид розподшу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (оком(рно)куб. метр(в. у тому числ(
сухоспйно!
20
куб. метр i в
/
Ознаки попршення стану лшових насадж

майстер nicy
2021 року

Трейтяк А.Е.

__ пом. л1сничого

(]шщали та прозвище)

(Л1СНИЧИЙ (ПОМ1ЧНИК Л1СНИЧОГО)

09.07

Ь. О,
(шщали та пр1звище)

(посада)

09.07

в:

2021 року

Висновок шженера вщдалу (сектору) охорони i захисту люу державного
лшогосподарського (л)сомисливського) шдприемства або представника державного
спещал!зованого лшозахисного шдприемства щодо необхщносп здшснення лшозахисних чи
шших заход1в з полшшення саштарного стану л!с!в за результатами огляду саштарного стану
jricoBoi дшянки:_____
потребуе £аштарно eu6i oeo'i рубки______

/ел
■ГЧ Г,

Воробей А.Д.
Ошшали та пр!звище)

2021 року^у

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лкових насаджень

________ Сумська________________________
(Автономна Республжа Крим, область)

_________ ДП Шосткинсъке ЛГ_______
(найменування власника л)с)в, постшного л)сокористувача)

.Шсництво Мирон 1всъке урочище

дшянка №площа

виды №

квартал №чД

Велика Волока
,

гектары

Таксацшна характеристика насадження
/ < Рад
в!к -//^^poKiB, бон пет -У , середнш дгаметр

Склад

метрш, повнота

л £'

середня висота

см,

/Л урДУ- , рельеф

Д У, тип nicy

равнинный , експозищя, грунт сутщаний . пщркт немае , тдлкок
Л1сопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревШ, сшголам, обледеншня,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шюдниками xboi/листя, наявшсть
гусеш, масовий шт метеликгв, опадания xboi/листя, вщлущення кори на стовбурах та inmi
ознаки, не характерш для нормального стану дерев)
пожовгтння xeo'i, наявшсть сухостою,

середня_____________________

Стушнь пошкодження. ураження:

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

груповий_______ ______________

Вид розподшу пошкоджених дерев:

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (оком!рно)
сухостшно!'
20
куб. метр!в

куб. метр!в, у тому числ1

Ознаки попршення стану лкових насаджен

майстер nicy
(пошали та пр(звище)

(посада)

09.07

2021 року

Трейтяк А.Е.

__ пом, тсничого
(л)сничий (пом)чник Л1СНИЧОГО)

09.07'

(пошали та пр)звище)

2021 року

Висновок шженера вщдглу (сектору) охорони i захисту люу державного
л)согосподарського (л)сомисливського) пщприемства або представника державного
спещал)зованого л)созахисного шдприемства щодо необхщност) здшснення л)созахисних чи
шших заходш з полшшення саштарного стану Л1С1В за результатами огляду саштарного стану
Л1£ово1 д1лянки:f у потребуй сан 1тарно вибррково'1 рубки
^щдпис)

х-/г ?

'

/f£>i

2021

М

Воробей А.Д. ,

()н)щали та пр)звище)

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лкових насаджень

________ Сумська________________________
(Автономна Республика Крим, область)

_________ ДП Шосткинське ЛГ_______
(найменування власника mciв, постшного л!сокористувача)

Лгсництво Мирошвське урочище

Велика Волока

виды №дыянка №площа у ,л/

квартал №

гектартв

Таксацшна характеристика насадження
Склад
середня висота

, bik
у/? рогав. боштет ■у , середнш дшметр
MerpiB, повнота
Q,
тип лгсу
л i tfJC'-

Д

~ см,
рельеф

pieiiuiniuit , експозищя, грунт сутщаний , пщргст немае , шдлгсок
Лгсопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лгсова пожежа, буревш, сшголам, обледешння,
вымирания та всихання дерев, захаращешсть. об’щання шкщниками хво!7листя, наявшсть
ryceHi, масовий лк метелигав, опадания xboi/листя, вщлущення кори на стовбурах та mini
ознаки, не характерш для нормального стану дерев)
пожовпйння xeoi, налететь сухостою,

Стушнь пошкодження, ураження:

середня
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподыу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (оком(рно)
куб. метр 1 в
сухостшно!
20

куб. MCTpiB, у тому чиып

Ознаки попршення стану .шеових насаджень

майстер .nicy
(пищали та пр(звище)

(посада)

09.07

2021 року
Трейтяк А.Е.

__ пом, -нсничого
(лкничий (ПОМ1ЧНИК .Т1СНИЧОГО)

09.07

(iHiuiaaH та пр(звище)

2021 року

Висновок шженера вщдшу (сектору) охорони i захисту лгсу державного
лгсогосподарського (лгсомисливського) шдприемства або представника державного
спещалгзованого лгсозахисного шдприемства щодо необхщносп здшснення лгсозахисних чи
шших заход)в з полшшення саштарного стану niciB за результатами огляду саштарного стану
потребуе сац-imapno виб1рково'1 рубки
Л1сово! дыянки:

Воробей А.Д.
0шщали та прозвище)

ф' Д^чиГо лрВ'с/ /'

2021 року

.... ■

. . ■ .aa-at-.

Донато к 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лгсових насаджень
__________ Сумсъка______________________________
(Автономна Республша Крим, область)

____________ ДП Шосткинське ЛГ_________
(найменування власника jiiciB, постшного л!сокористувача)

Лдсництво Мирошвсъке урочище

квартал №'/ '/

Велика Волока

гектартв

дшянка №_____ площа

видит №

Таксащйна характеристика насадження
Склад

'/

, В1К

^7

метр1в, повнота

середня висота а Л

рок1в.боштет
, середшй дтаметр
ал,
уХ тип nicy
_, рельеф

pieHUHHUii , експозищя, грунт сутщаний , шдртст немае . шдлтсок
Лкопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (л)сова пожежа, буревш, синодам, обледеншня,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шкщниками хвот/листя, наявшсть
гусеш, масовий лтт метеликтв, опадания хвот/листя, вщлущення кори на стовбурах та шш)
ознаки, не харакгерш для нормального стану дерев)
пожовтйшя xeo'i, наявшсть сухостою,

середня_____________________

Стушнь пошкодження, ураження:

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподшу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий. груповий, куртинний)

Обсяг ушкоджено! деревини на I гектар) (окомтрнд
куб. метртв
сухост 1Й но I
20

куб. метр)в, у тому числ)

Ознаки попршення стану лтсових насадже

майстер nicy
индии

(посада)

09.07

Трейтяк А.Е.

__ пом, лгсничого

(Ышали та пр)звище)

(Л1СНИЧИЙ (ПОМ1ЧНИК Л1СНИЧОГО)

09.07

бнщ)али та пр)звище)

2021 року

2021 року

Висновок шженера в)дд)лу (сектору) охорони i захисту лтсу державного
лшогосподарського (л)сомисливського) шдприемства або представника державного
спещатзованого люозахисного пщприемства щодо необхщност) здшснення лтсозахисних чи
шших заходтв з полшшення саштарного стану лтс)в за результатами огляду саштарного стану
потребуе cayimapno виб/рково!' рубки______
jiicoBoi дитянки:

Воробей А.Д.
бшшали та пр!звище)

2021 року

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лкових насаджень

________ Сумська________________________
(Автономна Республика Крим, область)

_________ ДП Шосткинське ЛГ_______
(найменування власника л!с!в, постшного л!сокористувача)

,

Жсництво Мирошвське урочище Велика Волока
квартал № И/ вид!л №
ts
дшянка №площа

/(^ гсктаргв

Таксацшна характеристика насадження

дд .
PCJ рок1в, боштет

_____ , bik
,4/9 MerpiB, повнота

Склад _
середня

висота

тип nicy

/2,

,

J
Jjb
! , середнш дзад^тр _____ см,
^-4-

С

рельеф

р1внинний , експозищя, грунт сутщаний , ninpicr немае , шдопсок

Лкопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лiсова пожежа, буревш, сшголам, обледешння.
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шкщниками xboi/листя, наявшсть
ryceHi, масовий л!т метелиюв, опадания xboi/листя, вщлущення кори на стовбурах та iHini
ознаки, не характеры для нормального стану дерев)
пожовттня xeoi, наявшсть сухостою.

Стушнь пошкодження, ураження:

середня
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподшу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (окохнрно
куб. метр!в
сухостшно!
20

куб. метр!в, у тому числ!

Ознаки попршення стану л!сових насаджен

майстер nicy
(шщ!али та пр!звище)

(посада)

09.07

2021 року

Трейтяк А.Е.

__ пом, лгсничого
(л!сничий (пом!чник Л1СНИЧОГО)

09.07

(П1ДПИ

(!н!ц!али та прозвище)

2021 року

Висновок шженера вщдшу (сектору) охорони i захисту лгсу державного
лшогосподарського (лкюмисливського) пщприемства або представника державного
спешалггованого jiicosaxucnoro шдприемства щодо необхщносп здшснення люозахисних чи
шших заход!в з полшшення саштарного стану лгав за результатами огляду саштарного стану

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану jhcobhx насаджень
__________ Сумська______________________________
(Автономна Республ1ка Крим, область)

____________ ДП Шосткинсъке ЛГ_________
(найменування власника л!ав, постшного л1сокористувача)

Л1сництво Мирошвсъке урошдце Велика Волока
а-0
'
с
дыянка №
площа
виды №
квартал №

гектары

Склад
метргв, повнота

середня висота

,

ТИП

Л1су

, рельеф

, грунт сутщаний , пщркт немае , пццпсок

р1внинний , експозищя

Лтсопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лкова пожежа, буревш, сшголам, обледеншня,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шкщниками хво!7листя, наявшсть
гусеш, масовий лгг метелиюв, опадания хвог/листя, вщлущення кори на стовбурах та innii
ознаки, не характерш для нормального стану дерев)
пожовгтння xeo'i, наявшсть сухостою,

Стушнь пошкодження, ураження:

середня
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподшу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий,груповий,куртинний)

Обсяг ушкоджено! деревг
сухостшно!
20
куб. »
Ознаки попршення стану

майстер лигу
(посада)

09.07

2021 року

__ пом, тсничого
(Л1СНИЧИЙ (ПОМ1ЧНИК л(сничого)

09.07

2021 року

Висновок шЖенера вщдыу (сектору) охорони i захисту nicy державного
лкогосподарського (лгсомисливського) пщприемства або представника державного
спешадазованого лкозахисного шдприемства щодо необхщност! здшснення лгсозахисних чи
шших заходгв з полшшення саштарного стану .ricin за результатами огляду саштарного стану
л1сов<_у дглянкц:
у
z
/ютребуе рдттарно eu6ipKoeo'l рубки
доsл,Д
~
О

Воробей А.Д..
г- г(1шщалитапр!звище)
2021 р(ку
/

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лкових насаджень

___ ____ Сумська______ _________________
(Автономна Республика Крим, область)

_________ ДП Шосткинське ЛГ_______
(найменування власника nicie, поспйного л1сокористувача)

JlicHHUTBo Мирошвське урочдще

л

Велика Волока

квартал №вид1Л № Д1лянка №площа

Г

гектар!в

, ,

' 1акса||1йна характеристика насадж^йня
Склад

I !>_______ , bik______ рокит боштет_____ , сере^цй драметр J____ см,
Г
.
’’ сь С—
,
метр1в, повнота
, тип люу
, рельеф

с

о/V

середня висота

pieHUHHuH , експозищя, грунт сутщаний , шдрют немае , шдопсок

Л|сопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лшова пожежа, буревш, сшголам, обледешння,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть. об’щання шкщниками xboi/листя, наявшсть
гусеш, масовий ли метеликш, опадания xboi/листя, вщлущення кори на стовбурах та iraui
ознаки, не характерш для нормального стану дерев)
пожовтшня xeoi, наявшсть сухостою.
Стушнь пошкодження, ураження:

середня
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподыу пошкоджених дерев:

груповий

____________________

(порйинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (окохИруХ)куб. метр!в, у тому числ!
сухоспйно!
20
куб. метр!в
//
Ознаки попршення стану лгеових насадж

майстер л icy
(посада)

09.07

__ пом, люничого
(люничий (пом)чник лесничего)

09.07

(!нщ!али та прозвище)

2021 року

Трейтяк А.Е.
(шзщали та пр1звище)

2021 року

Висновок шженера вщдшу (сектору) охорони i захисту nicy державного
лшогосподарського (лшомисливського) пщприемства або представника державного
спещал!зованого люозахисного шдприемства щодо необхщност! здшснення люозахисних чи
шших заход(в з полшшення саштарного стану л1шв за результатами огляду саштарного стану

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лкових насаджень

________ Сумсъка________________________
(Автономна Республжа Крим, область)

_________ ДП Шосткинське ЛГ_______
(найменування власника Л1с1в, постшного лгсокористувача)

Люницгво Мирошвсъке уродище

Велика Волока

квартал №___ J___ вид|л №_________ дшянка №_____ площа___

гектар1в

■ i i'y ; J> Д Тарсащйна характеристика насадже^И^
Склад

С

. Bia

середня висота

'

метрщ, повнота

—

гр_____см,

роив,«боштет, с
'

тип лхсу

__ , рельеф

»

р1внинний , експозищя, грунт сутщаний . пщр!ст немае , шд;псок

Лкопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (л1сова пожежа, буревш, синодам. обледеншня
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шкщниками xboi/листя, наявшсть
гусеш, масовий Л1т метелиюв, опадания xboi/листя, вщлущення кори на стовбурах та шип
ознаки, не характерш для нормального стану дерев).
пожовпйння xeo'i, наявшсть сухостою.
Стушнь пошкодження, ураження:

середня__________________________
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподшу пошкоджених дерев:

груповий
(поодинокий, груйо

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (оком!рно)
куб. метров
сухостшно!
20

й, куртинний)

/ куб. метр!в, у тому числ!

Ознаки попршення стану лкових насаджень вияшу

майстер лку
(посада)

09.07

__ пом. :исничого
(Л1СНИЧИЙ (ПОМ1ЧНИК Л1СНИЧОГО)

09.07

(тдп

(щипали та пр!звище)

2021 року
Трейтяк А.Е.
(|ннлали та пр1звище)

2021 року

Висновок шженера вщдшу (сектору) охорони i захисту Л1су державного
люогосподарського (лшомисливського) пщприемства або представника державного
спещалгзованого лшозахисного пщприемства щодо необхщносп здшснення лкозахисних чи
шших заход!в з полшшення саштарного стану л1с1в за результатами огляду саштарного стану
потребуй суц-итарно виб1рково'( рубки
ЛГСОВО! ДЫЯН1
•'
'7
Воробей А.Д.
Ожщали та пр!звище)

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лкових насаджень

_____ Сумська_________________ _______
(Автономна Республша Крим, область)

_________ ДП Шосткинсъке ЛГ_______
-

(найменування власника л(с1в, поспиного лкокористувача)

JlicHHijTBo Мирошвсъке урочище

г/р

квартал № /, ‘J

■

виды №

Л/<7 /
у

Велика Волока

дыянка №площа (// '

гектарш

Таксацшна характеристика насадження

, в1к с7

Склад

pieHUHHuii , експозищя

, середшй ^аметр С4- # см,

роюв, боштет

метр!в, повнота

середня висота

Z4 г , тип лхсу

рельеф

., грунт сугищаний , шдр!ст немае , шдапсок

Л!сопатолог!чна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (л1сова пожежа, буревш, сшголам, обледеншня,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шкщниками хво!/листя, наявшсть
гусеш, масовий Л1т метелик!в, опадания хвойшстя, вщлущення кори на стовбурах та шпп
ознаки, не характерш для нормального стану дерев)
пожовгтння xeo'i, наявшсть сухостою,

Стушнь пошкодження, ураження:

середня
(под^и^оке, слабке, середне, сильне)

Вид розподшу пошкоджених дерев:

груповри _____________________

(йооДинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (око/пр/ю)
сухо cri й по! 20
куб. метр,в

куб. метр!в, у тому числ!

Ознаки попршення стану лкових нас

майстер nicy
(посада)

09.07

__ пом. л1сничого
(л)сничий (ПОМ1ЧНИК .'ценимого)

09.07

(П1ДП

(iaiuiaaи та пр(звище)

2021 року
Трейтяк А.Е.
(|Н1щалита пр!звище)

2021 року

Висновок шженера вщдыу (сектору) охорони i захисту л!су державного
лшогосподарського (лкомисливського) шдприемства або представника державного
спешагнзованого люозахисного пщприемства щодо необхщност! здшснення л!созахисних чи
!нших заход!в з полшшення саштарного стану л!с!в за результатами огляду саштарного стану

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лкових насаджень

______________Сумська________________________
(Автономна Республжа Крим, область)

_________ ДП Шосткинське ЛГ_______
(найменування власника лкяв, пост1йного л(сокористувача)

Лкництво Мирошвське урочище

Велика Волока

£

УД
квартал №виды №

3 £)
дшянка №площа

~гектаров

^^7

Таксацшна характеристика насадження

, в!к

б

Склад

метр!в, повнота

середня висота ''''

^^редщ^щметр

ршц^боштет
/

, тип nicy

см,

, рельеф

ргвнинний , експозищя, грунт сутщаний , iiupicr немае , шдопсок

Л1сопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (люойа пожежа, буревш, си i голам обледешння,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, обТдання шкщниками хво|7листя, наявщсть
ryceHi, масовий лгг метели Ki в, опадания хвоГ/листя, вщлущення кори на стовбурах та mini
ознаки, не характерш для нормального стану дерев)
пожовтшня xeoi, наявшсть сухостою.
Стушнь пошкодження, ураження:

середня
(поодиноке, слабкё, середне, сильне)

Вид розподиту пошкоджених дерев:

груповий
(поодин

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (окомip
сухостшно!
20
куб. метр1в
Ознаки попршення стану лшових насаджен

иявив:

р, груповий,куртинний)
______куб. метр!в, у тому числ!

tyrppfaus fa'

майстер ллсу
(П1ДПИС)

(посада)

09.07

__ пом. л1сничого

Трейтяк А.Е.

(Л1СНИЧИЙ (ПОМ1ЧНИК Л1СНИЧОГО)

09.07

(шгщали та пр!звище)

2021 року
О'жщали та пр1звище)

2021 року

Висновок шженера вщдшу (сектору) охорони i захисту л icy державного
Л1согосподарського (л(сомисливського) пщприемства або представника державного
спещал!зованого л!созахисного шдприемства щодо необхщносп здшснення л1созахисних чи
шших заход!в з полшшення саштарного стану л!с!в за результатами огляду саштарного стану
дщянкц_
,
s потребуе, саштарно виб1рково'1 рубки

ДДурДМАД

Воробей А.Д.
(|шщали та пр1звище)

2021 р

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саттарного стану лкових насаджень

____ ____ Сумсъка________________________
(Автономна Республжа Крим, область)

ДП Шосткинське ЛГ_______

________

(найменування власника л!с1в, постшного л!сокористувача)

Л1сництво Мирошвське урочище

Велика Волока

■ виды №
дшянка №
площа
Схtr
Таксащйна характеристика насадження

квартал №

________ , ei к

Склад

'

'рок1в. боштет

■ектар!в

*
/Л

метр1в, повнота

середня висота
р1внинний , експозищя

дё

середшй дга^етр

Е'

рельеф

, грунт супйцаний , шдркт немае , пщлкок

Лкопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лкова пожежа, буревш, синодам, обледеншня,
вымирания та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шкщниками хвоГ/листя, наявшсть
гусеш, масовий лгг метелигав, опадания хвоУ/листя, вщлущення кори на стовбурах та iiniii
ознаки, не харакгерш для нормального стану дерев)
пожовгтння xeo'i, наявшсть сухостою,
Стушнь пошкодження, ураження:

середня
(по/дйноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподшу пошкоджених дерев:

групови
офхинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (ок</м10но)
cyxocT'iiiiioi
20
куб. метр! в
Ознаки попршення стану лшових наса

куб. метрит у тому Чиып

иявив:

майстер л1су
(ипшали та пр1‘звищё)

(посада)

09.07

2021 року

пом. л1сничого

Трейтяк А.Е.

(л1сничий (ПОМ1ЧНИК Л1СНИЧОГО)

09.07

(шивали та пр!звище)

2021 року

Висновок шженера В1ддшу (сектору) охорони i захисту aicy державного
.'псогосподарського (лшомисливського) пщприемства або представника державного
спещал1зованого лшозахисного пщприемства щодо необх1дност! здшснення лшозахисних чи
шших заход!в з полшшення саштарного стану лгав за результатами огляду саштарного стану
aicoBoi дыянки:
/■
потребуе Ду цтар но euoipKoeot рубки______

*9г,
У
с
-/о A (S> Я,______ 2021 року X/

/Л

Воробей АЛ.
(1Н1шали та прозвище)

/

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лкових насаджень

__ _____ Сумська________________________
(Автономна Республпса Крим, область)

ДП Шосткинсъке ЛГ
(найменування власника jliciB, постойного л(сокористувача)

Люництво Мир^щвсъке урочище

квартал №

Велика Волока

видщ №

площа

дшянка №

гектар!в

Таксащйна характеристика иасалжецЛя^'
Склад

рооугр, ЙЬнотет

, В1К

метров, повнота

середня висота
р1внинний , експозищя

____ см,

1 , тип лосу

, рельеф

, грунт сутщаний , подрост не.мас . шдлюок

.Шсопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лкова пожежа. буревш, сшголам, обледеншня,
вымирания та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шкщниками хво!/листя, наявшсть
гусеш, масовий Л1т метеликов. опадания хво!7листя, вщлущення кори на стовбурах та iwnri
ознаки, не характерш для нормального стану дерев)
пожовтшня xeoi, наявшсть сухостою.

Стушнь пошкодження, ураження:

середня______________________
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподшу пошкоджених дерев:

груповий
[й, груповий, куртинний)

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (okomJjJh
сухостшно!
20
куб, мегр!в
Ознаки попршення стану лосовнх наса

куб. метр!в, у тому числ.

виявив:

майстер :iicv
(шкцали та пр1звище)

(посада)

09,0 7

2021 року

__ пом, тсничого

Трейтяк А.Е.

(Л1СНИЧИЙ (ПОМ1ЧНИК л(сничого)

09.07

(шщ)али та прозвище)

2021 року

Висновок шженера вщдыу (сектору) охорони
захисту лосу державного
лшогосподарського (лкомисливського) шдприемства або представника державного
спешалозованого лосозахисного шдприемства щодо необхщност! здшснення лосозахисних чи
шших заход!в з полшшення саштарного стану л!с!в за результатами огляду саштарного стану
л!сово! дщянки:
потребус cgyimapHO eudipKoeoi рубки
Воробей А.Д.
(iтиц!али та пр(звище)

2021 року

&

еГТ

,

...in,

n’i

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лкових насаджень

________ Сумська________________________
(Автономна Республ1ка Крим, область)

_________ ДП Шосткинське ЛГ_______
• (найменування власника лклв, постшного л(сокористувача)

.Шсництво Мирошвське урочище
квартал

Велика Волока

гектар!в ■

дшянка №плошай

види №

Таксацшна характеристика насадження

роюв, боштет
середня висотб/^

MC'l'piB,

, тип nicy

ПОВНО'

cepea^iijjiiaMe

2?/ С

рельеф

грунт сутщаний , niapicr немае , пщлюок

ргвнинний , експозищя

Ллсопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (л!сова пожежа, буревш, сшголам, обледешння,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шкщниками XBoi/листя, наявшсть
ryceHi, масовий Л1т метелигав, опадания хвог/листя, вщлущення кори на стовбурах та шин
ознаки, не характерш для нормального стану дерев)
пожовпнння xeoi, наявшсть сухостою,

Стушнь пошкодження, ураження:

середня
(поодиноке, слабке, середне. сильне)

Вид розподшу пошкоджених дерев:

груповий
одинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар) (о
СуХОСТШНО1
20
куб. MeTpie
Ознаки попршення стану люових нас

1рно)

куб. метр1в, у тому числ!

нь виявив:

майстер л1су
прввище)

(посада)

09.07

2021 року

__ пом. Л1сничого

Трейтяк А.Е.
П1.1НИС)

(Л1СНИЧИЙ (ПОМ1ЧНИК Л1СНИЧ0Г0)

09.0 7

(1Н1щали та пр!звище)

2021 року

Висновок шженера вщдшу (сектору) охорони i захисту nicy державного
.'псогосподарського (лгсомисливського) пщприемства або представника державного
спец!а)пзованого люозахисного пщприемства щодо необх|дносп зшйсиеиня лкозахисних чи
шших захо.шв з полшшення саштарного стану nicie за результатами огляду саштарного стану
потребу^ саштарно виб1рково1 рубки
nicoBoi дыянки:

Воробей А.Д.
(iniшали та пр1звище)

2021 юокл

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення санитарного стану лкових насаджень
_ ________ Сумська__________________ ___________
(Автономна Республжа Крим, область)

_ДП Шосткинське ЛГ_________
(найменування власника Л1ав, постшного лкокористувачп)

Л1сництво Мирошвське урочище

Велика Волока

видки .NV?'дшянка №плоша^и^

квартал tfiD'l

rcKTapill

Таксащйна характеристика насадження

^^4^

, в.#

Скл

рок1в, боштет'Х

Merpifi, повнота^*^

середня висотд^

середшй junMCf'p'f'

______

тип nicy

см,

, рельеф

р1внинний , експозищя, грунт супицаний . ninpicr немое . iiuuiicoK
Ллсопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лУсова пожежа, буревУй, сшголпм, облсдснУнни,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шкщниками хвоУ/листя, iiiiMiiiiic гь
гусет, масовий ли- метеликУв, опадания хвоУ/листя, вщлущення корп пи сгонбурпх та ниш
ознаки, не характерш для нормального стану дерев)
_ ______
пожовттня хвои налететь сухостою,

Стушнь пошкодження, ураження:

середня
(поодщюке, славк*. еорслн<. сильно)

Вид розподУлу пошкоджених дерев:

груповий)
(п/о/инокиП, групояий, куривший)

Обсяг ушкодженоУ деревини на 1 гектар, (окомшно)
сухостУйноУ
20
куб. метрУв
/

куб Mcipia. у тому чист

Ознаки попршення стану лУсових насаджень#иявив;

майстер aicy
(посада)

09.07

2021 року

__ пом. л1сничого
(Л1СНИЧИЙ (ПОМ1ЧНИК ЛУСНИЧОГО)

09.07

2021 року

Висновок Унженера вУддУлу (сектору) охоронн i знхиоу ину лержиннок)
лУсогосподарського (лУсомисливського) пщприемства або прелс iiiimiiioi держанного
спешалгзованого л1созахисного пщприемства щодо иеобхщносн vullciii-min mvoiii\m iHi\ чн
|нших заходУв з полшшення саштарного стану л!С1в за результатами <н ладу caiiinipimio ciniiy
лшовоУ дшянки:
саттарно euOiPKoeol руОки

BojHHH'ii АЛ.
Oiiiiiiiihii in lip! iniiiiirl

f О «сР#
и

Л;*;'

-

...

■ ■1

A.

jaa.i

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення санггарного стану лгсових насаджень

________ Сумська________________________
(Автономна РеспуСшка Крим, область)

_________ ДП Шосткинсъке ЛГ_______
(найменування власника Л1С1’ в, поспйного лщокористувача)

Jlicniimno МирошвСЪКе урочище

Велика Волока

ви;пл Nsrf

квартал ж/РУ/

дшянка №_____ плопц

reKTapie

Таксацшна характеристика насадження
, Bi^/*?
роив, боште/?^ , середнш д1амез^/„

Склад, Ofy-p-Fm,

метр1в, повноту^ Р

середка нисота

тип nicy

см,

рельеф

р1внинний . експозищя, грунт сутщаний , пщрют немас , шдлкюк
-Шсопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (nicoea пожежа, буревш, сшголам, обледеншня,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть. об’щання шкщниками хво1/листя, наявшсть
гусей!, масовий Л1Т метелиюв, опадания хво'Г/листя, вщлущення кори на стовбурах та mini
ознаки, нс характерш для нормального стану дерев)
пожовтшня xeol, наявшсть сухостою,

середня

Стушнь пошкодження, ураження:

(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розподшу пошкоджених дерев:

груповий^
(«одинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (окомфно)________ куб. метр!в, у тому числ!
сухостшно!
20
куб. метр! в
//
Ознаки попршення стану лшових насаджень виявив;

майстер nicy
(посада)

09.07

2021 року

__ пом. лгеничого
(л)сничий (пом1чник л)сничого)

09.07

/Др_____ //

С"7 ' (пшписъ//

'

/му

_____ (ДД

Трейтяк А.Е.

(п1дпис)_________________________(нашали та пр)звище)

2021 року

Висновок шженера вщдглу (сектору) охоронИ i захисту nicy державного
лкогосподарського (лшомисливського) пщприемства або представника державного
спещал1зованого лкозахисного шдприемства щодо необхщносп здшснення .исозахисних чи
!нших заходов з полиииення саштарного стану nicie за резупьтатами огляду санпариого стану

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лкових насаджень

________ Сумська

____________________

(Автономна Республжа Крим, область)

_________ ДП Шосткинське ЛГ________
(найменування власника Л1с(в, постшного лкокористувача)

ТИсництво Мирошвське урочище

01 видш №

квартал №

Велика Волока
дшянка №

площа

гектар!в

Таксашйна характеристика насаджеаря
Склад

, BIK

метрщ, повнота

середня висота

Р1внинний , експозишя

роюв, боштет '_

середнш диаметр о

О, *Z .

ЬД

тип Л1су

(j Jc^,

см,
рельеф

, грунт сутщаний , п!др!ст нем ас , пщл!сок

Л!сопатолог!чна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (тсова пожежа, буревш, сшголам, обледешння,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть. об’щання шкщниками хвот/листя, наявшсть
гусен!, масовий лгг метеликш. опадания хвот/листя, вщлущення кори на стовбурах та шип
ознаки, не характерш для нормального стану дерев)
пожовгтння xeoi, наявшсть сухостою,
Ступшь пошкодження, ураження:

середня__________________________
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

Вид розпод!лу пошкоджених дерев:

групов
(/о/динокий. груповий, куртинний)

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (око/тфно)
сухостшно!
20
куб. метр!в
Ознаки попршення стану тйсових насадже

.майстер nicy

куб. метр!в, у тому числ!

вияв
(Сошали та прозвище)

(посада)

09.07

2021 року

__ пом. .нсничого

Трейтяк А.Е.

(лесничий (пом!чник Л1СНИЧОГО)

09.07

6нщ1алита прозвище)

2021 року

Внсновок шженера вщдшу (сектору) охорони i захисту л!су державного
лкогосподарського (лкомисливського) шдприемства або представника державного
спещалгзованого лкозахисиого пщприемства щодо необхщност! здшснення л!созахисних чи
шших заход!в з полшшення саштарного стану л!с!в за результатами огляду саштарного стану
л!сово! дшянки:
потребуе гсанцтшрно euOipKoeoi рубки

Воробей А.Д.
Ошшали та пр!звище)

2021 рок

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лшових насаджень
______________________________ Сумська________________________________________
(Автономна Республжа Крим, область)

ДП « Шосткинське ЛГ»______________________________________
(найменування власника nicie, постшного лшокористувача)

квартал

Лшництво
Ворошзьке_
урочище
виды № _42_ дшянка №__ 1_ площа _3,0_ гектар!в

№

62_

Таксащйна характеристика насадження

Склад _10Сз+Дз+Бп, вж _79_ роюв, боштет _1А_, середшй Д1аметр 28_сантиметр!в, середня
висота _28_ метргв, повнота _0,7__ , тип nicy__ В2ДС, рельеф__ р!вний___ , експозищя
, грунти _сушсчаш_, шдрют -10Дз_, пщшсок-Грд,Бзч .

Люопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (шсова пожежа, буревш, сшголам, обледеншня,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шкщниками хво!7листя, наявшсть
гусеш, масовий ли? метелиюв, опадания хво!7листя, вщлущення кори на стовбурах та iHini
ознаки, не харакгерш для нормального стану дерев) - вщмирання та всихання дерев

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

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

Обсяг ушкоджено!’ деревини на 1 гектар! (оком!рно)__ 20__ куб. метр!в, у тому числ!
сухостшно!__ 10__ куб. метр!в

Ознаки попршення стану л1сових насад:
___ Ст. майстер__
(посада)

1иявив:
Розбигоршко B.I.__
(пищали та щйзвшце)

___ 26_липня_2021 року
__ Лшничий__

_Тригубченко В.П._

(люничий (пом!чник лкничого)

(пищали та пр!звище)

___ 26 липня 2021_ року

Висновок шженера вщдшу (сектору) охорони i захисту nicy державного
шсогосподарського (лшомисливського) пщприемства або представника державного
спещашзованого люозахисного пщприемства щодо необхщносп здшснення шсозахисних чи
шших заход!в з полшшення саштарного стану niciB за резудьтатами огляду саштарного стану

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лкових насаджень
______________________________ Сумська________________________________________
(Автономна Республпса Крим, область)

ДП « Шосткинське ЛГ»______________________________________
(найменування власника лйлв, постшного лкокористувача)

квартал

Люництво
Ворошзьке_
урочище
виды № _2_ д!лянка №___ площа _7,0_ гектар!в

№

65_

Таксащйна характеристика насадження
Склад _10Сз+Бп , вис _69_ роюв, боштет _1Б_, середнш д!аметр 28_сантиметр1в, середня
висота _28_ метр!в, повнота 0,7__ , тип nicy__ В2ДС, рельеф__ р!вний___ , експозищя
, грунти _сушсчаш_, пщркт -10Дз_, шдлюок-Кул .

Лгсопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (шсова пожежа, буревш, сшголам, обледешння,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шкщниками хво'Г/листя, наявшсть
ryceni, масовий лк метелиюв, опадания хво!7листя, вщлущення кори на стовбурах та шпп
ознаки, не характерш для нормального стану дерев) - вщмирання та всихання дерев
Стушнь пошкодження, ураження:

середне
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

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

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (oKOMipno)__ 20__ куб. метр!в, у тому числт
сухостшно!__ 10__ куб. метр!в
Ознаки попршення стану лшових насаджень виявив:

Розбигоршко B.I.__

___ Ст. майстер__
(посада)

йдпис)

(пищали та пр!звище)

___ 26_ липня_2021 року
__ Лшничий__

_Тригубченко В.П.

(лкничий (ПОМ1ЧПИК Л1СНИЧОГО)

(пищали та пр!звище)

___ 26 липня 2021_ року
Висновок шженера вщдшу (сектору) охорони i захисту nicy державного
шсогосподарського (шсомиспивського) пщприемства або представника державного
спещал!зованого люозахисного шдприемства щодо необхщноск здшснення люозахисних чи
шших заход!в з полшшення саштарного стану niciB за резупьтатами огляду саштарного стану

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення санггарного стану лгсових насаджень
Сумська
(Автономна Республгка Крим, область)

_________________ ДП « Шосткинське ЛГ»
(найменування власника nicie, постшного л(сокористувача)

Лшництво
Ворошзьке_
виды № _14_ дыянка № _1

квартал

урочище
площа _2,0_ гектар!в

№

95_

Таксацшна характеристика насадження
Склад _9Сз1Бп+Дз , в!к _84_ роюв, боштет _1А_, середшй д!аметр 36_сантиметр1в, середня
висота _30_ метр1в, повнота _0,7__ , тип nicy__ В2ДС, рельеф__ р!вний___ , експозищя
, грунти _сушсчаш_, nijjpicT
шдласок-Кул .

Люопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лшова пожежа, буревш, сшголам, обледеншня,
вымирания та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шкщниками хво!7листя, наявшсть
гусеш, масовий лк метелиюв, опадания хво17листя, вщлущення кори на стовбурах та iHini
ознаки, не характерш для нормального стану дерев) - вщмирання та всихання дерев

Стушнь пошкодження, ураження:

середне
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

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

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (оком(рно)__ 20__ куб. метр!в, у тому чиши
сухостшно!__ 10__ куб. метр!в
Ознаки попршення стану люових насадженувиявив:

Ст. майстер
(посада)

Розбигоршко B.I.
(пищали та прозвище)

(щдпйс)

26 липня 2021 року

----- -

Лтсничий

.

(люничий (пом!чник люничого)

(шдпис)

-

~~

Тригубченко В.П.
(пищали та прозвище)

___ 26 липня 2021_ року
Висновок шженера вщдшу (сектору) охорони i захисту nicy державного
шсогосподарського (шсомисдивського) пщприемства або представника державного
спещшпзованого шсозахисного пщприемства щодо необхщност! здшснення люозахисних чи
шших заход!в з полшшення саштарного стану nicie за результатами огляду саштарного стану
Л1сово1 ^лянки:
________ поп гребуе проведения СРВ
/а—
/ft? 9.
f
(посада)

/0

2021 року

(швдали^а пр(звище)

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лкових насаджень
Сумська
(Автономна Республика Крим, область)

ДП « Шосткинське ЛГ»
(найменування власника лiciв, постшного люокористувача)

Лшництво
Ворошзьке_
урочище
виды № _13_ дшянка №___ площа _19,2_ гектар!в

квартал

№

101_

Таксащйна характеристика насадження
Склад _8Сз2Бп , вне _58_ роюв, боштет _1Б_, середнш д!аметр 28_сантиметр1в, середня
висота _27_ метр!в, повнота 0,8 , тип nicy В2ДС
, рельеф__ р1вний
, експозищя
, грунти _сушсчаш_, пщрют
шдлюок-Лщз .

Лшопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лшова пожежа, буревш, сшголам, обледешння,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, обТдання шкщниками хвоТ/листя, наявшсть
ryceni, масовий nir метелишв, опадания хво!7листя, вщлущення кори на стовбурах та mini
ознаки, не характерш для нормального стану дерев) - вщмирання та всихання дерев

Стушнь пошкодження, ураження:

середне
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

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

Обсяг ушкоджено) деревини на 1 гектар! (oKOMipno)__ 20__ куб. MerpiB, у тому числ!
сухостшно!__ 10__ куб. MerpiB
Ознаки попршення стану люових насад:
___ Ст. майстер__
(посада)

виявив:

Розбигоршко B.I.__
(1шщали та пр!звище)

___ 26_ липня_2021 року
__ Лшничий__

_Тригубченко В.П.

(лгсничий (пом!чник лгсничого)

(шодали та пр!звище)

__ 26 липня 2021_ року

Висновок шженера вщдыу (сектору) охорони i захисту nicy державного
шсогосподарського (шсомиспивського) пщприемства або представника державного
спещал!зованого шсозахисного шдприемства щодо необхщност) здшснення лшозахисних чи
шших заход!в з полшшення саштарного стану niciB за результатами огляду саштарного стану

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лгсових насаджень
Сумська
(Автономна Республжа Крим, область)

ДП «Шосткинське ЛГ»______________________________________
(найменування власника лгав, поспйного лгсокористувача)

.Шсництво Ворошзьке_
урочище
видш № _3_ дшянка №___ площа _2,1_ гектар! в

квартал

№

111_

Таксащйна характеристика насадження

Склад _10Сз+Бп , вне _62_ роюв, боштет _1А_, середшй д!аметр 30_сантиметр1в, середня
висота _26_ метр!в, повнота 0,8__ , тип лгсу__ В2ДС, рельеф__ р!вний___ , експозищя
, грунти _сушсчаш_, шдргст
шдлгсок-.

Шсопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (шсова пожежа, буревш, сншолам, обледеншня,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шкщниками хвог/листя, наявшсть
гусеш, масовий лк метелиюв, опадания хвог/листя, вщлущення кори на стовбурах та шпп
ознаки, не харакгерш для нормального стану дерев) - вщмирання та всихання дерев
Стушнь пошкодження, ураження:середне
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

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

Обсяг ушкодженог деревини на 1 гектар! (оком!рно)__ 20__ куб. метр!в, у тому числ!
сухостшног__ 10__ куб. метр!в
Ознаки попршення стану лшових насаджфь виявив:

Розбигоршко В.1._

___ Ст. майстер__
(посада)

(тдпис)

(шцдали та щлзвище)

___ 26_ липня_ 2021 року
__ Люничий__

Тригубченко В.П.

(лкничий (пом!чник люничого)

(шодали та пр!звище)

___ 26 липня 2021_ року

Висновок шженера в!ддшу (сектору) охорони i захисту nicy державного
лшогосподарського (лшомисливського) пщприемства або представника державного
спещал!зованого люозахисного пщприемства щодо необхщносп здшснення люозахисних чи
шших заход!в з полшшення саштарного стану л!с!в за результатами огляду саштарного стану
СРВ
люоврт дшянки:
потребуе прове
*V

(посада)'

(пищали та пр1звище)

2021 року

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення санггарного стану лшових насаджень

______________________________ Сумська______________________________________
(Автономна Республша Крим, область)

ДП «_Шосткинське ЛГ»______________________________________
(найменування власника лйлв, поспйного люокористувача)

квартал

Л1сництво
Ворошзьке_
урочище
видш № _3_ дшянка №___ площа _2,8_ гектар1в

№

125_

Таксацшна характеристика насадження

Склад _10Сз+Бп , в!к _58_ роив, боштет _1Б_, середшй д!аметр 28_сантиметр1в, середня
висота _26_ метр1в, повнота 0,7__ , тип nicy__ В2ДС, рельеф__ р!вний___ , експозищя
, грунти _сушсчаш_, пщргст
шдл!сок-Лщз,Кул .

Люопатолопчна характеристика насадження
Иид пошкодження насадження (тсова пожежа, буревш, сшголам, обледеншня,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шкщниками хвоТ/листя, наявшсть
гусеш, масовий лп метелшав, опадания хво17листя, вщлущення кори на стовбурах та mini
ознаки, не характерш для нормального стану дерев) - вщмирання та всихання дерев
Стушнь пошкодження, ураження:середне
(поодиноке, слабке, середне, сильне)

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

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектар! (оком!рно)__ 20__ куб. метров, у тому числ!
сухостшно!__ 10__ куб. метр!в
Ознаки попршення стану люових насаджйнь виявив:

Розбигоршко B.I.__

___ Ст. майстер__

(шпцали та пр1звшце)

(посада)

_ 26_липня_2021 року
__ Тригубченко В.П.

__ Люничий__

(пощади та пр!звище)

(люничий (пом!чник лкничого)

26 липня 2021_ року

Висновок шженера вщдшу (сектору) охорони i захисту nicy державного
люогосподарського (шсомисливського) пщприемства або представника державного
спещашзованого шсозахисного пщприемства щодо необхщносп здшснення лшозахисних чи
шших захо/цв з полшшення саштарного стану niciB за резупьтатами огляду санггарного стану
потребуе проведения СРВ
nicoBo'i дшянки:
(шдпис)

2021 року

(шгщаЛи та щлзвище)

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лгсових насаджень

______________________________ Сумська________________________________________
(Автономна Республика Крим, область)

ДП «_Шосткинське ЛГ»______________________________________
(найменування власника nicie, постшного лтсокористувача)

Лшництво
Ворошзьке_
урочище
виды № _4_ дшянка №___ площа _3,5_ гектар!в

квартал

№

125

Таксащйна характеристика насадження
Склад _9Сз1Бп+Влч , вп< _58_ роюв, боштет _1 А_, середшй д!аметр 26_сантиметр1в, середня
висота _24_ метр!в, повнота 0,8__ , тип nicy__ В2ДС, рельеф__ р!вний___ , експозищя
, грунти _сушсчаш_, шдршт
шщпсок-Кул .

Люопатолойчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (шсова пожежа, буревш, сшголам, обледеншня,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шкщниками хво!7листя, наявшсть
гусеш, масовий л!т метелиюв, опадания xboi/листя, вщлущення кори на стовбурах та шип
ознаки, не харакгерш для нормального стану дерев) - вщмирання та всихання дерев

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

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

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (оком(рно)__ 20__ куб. метр!в, у тому числ!
сухостшноТ__ 10__ куб. метр1в

Ознаки попршення стану люових насад/крнь виявив:
___ Ст. майстер__
(посада)

Розбигоршко B.I.__
(шдпис)

(пищали та щизвище)

___ 26_ липня_ 2021 року
__ Люничий__

_Тригубченко В.П.

(люничий (пом1чник люничого)

(пищали та пр!звище)

26 липня 2021_ року

Висновок шженера вщцшу (сектору) охорони i захисту nicy державного
шсогосподарського (шсомиспивського) пщприемства або представника державного
спещашзованого шсозахисного пщприемства щодо необхщносп здшснення шсозахисних чи
шших заход!в з полшшення саштарного стану niciB за результатами огляду саштарного стану
nicoBoi д!лянки:
потребуе проведения СРВ
% К А * л-

/ре?.

Л Г/ л ,

(посада)

/£>&$>2021 року

Додаток 2
до Саштарних правил
о

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лгсових насаджень
______________________________ Сумська________________________________________
(Автономна РеспублДа Крим, область)

ДП «Шосткинське ЛГ»______________________________________
(найменування власника лклв, поспйного люокористувача)

Лкництво
Ворошзьке_
урочище
виды № _2_ дшянка №___ площа _10,5_ гектар!в

квартал

№

138_

Таксащйна характеристика насадження
Склад _8Сз2Бп+Клг_, в!к 59_рок!в, боштет 1Б__ , середнш д!аметр _28_сантиметр!в, середня
висота _28_ метр!в, повнота 0,8__ , тип л!су__ С2ЛДС, рельеф__ слабохвыясти,
експозищя, грунти дерновошдзолист!__ , шдрщт _10Клг_, тдлюок Лщз_.

Люопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (л!сова пожежа, буревш, сшголам, обледешння,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, обТ'дання шкщниками хво!7листя, наявшсть
ryceni, масовий л!т метелиюв, опадания хвоТ/листя, вщлущення кори на стовбурах та шип
ознаки, не характерн! для нормального стану дерев) - вщмирання та всихання дерев _

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

Вид розподшу пошкоджених дерев: _ груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (оком!рно)__ 20__ куб. метр!в, у тому числ!
сухостшно!___ 10__ куб. метр!в

Ознаки попршення стану л!сових насаджень виявив:
__ Ст. майстер__

Розбигоршко B.I.
(пищали та пр!звище)

(посада)

26 _вересня_ 2021_ року

__ Лесничий__
(люничий (пом!чник люничого)

Тригубченко В.П.
(пищали та пр!звище)

26 _вересня_ 2021_ року

Висновок шженера в!дд!лу (сектору) охорони i захисту л!су державного
люогосподарського (люомисливського) пщприемства або представника державного
спещал!зованого л!созахисного шдприемства щодо необхщност! здшснення люозахисних чи
шших заход!в з полшшення саштарного стану л!с!в за результатами огляду саштарного стану
^л!сово1 дыянки:
потребуе проведения СРВ
ч*

(посада)

2021року

Додаток 2
до Саштарних правил
о

ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення санггарного стану лкових насаджень

______________________________ Сумська_______________________________________
(Автономна Республ1ка Крим, область)

_________________ ДП «_Шосткинське ЛГ»______________________________________
(найменування власника nicie, поспйного лкокористувача)

Л1сництво
Ворошзьке_
урочище
виды № _3_ дшянка №___ площа__ 4,7_ гектар)в

квартал

№

138_

Таксацшна характеристика насадження
Склад _9Сз1Бп+Клг_, bik 59_ роив, бон Лет 1Б__ , середшй д!аметр _28_сантиметр1в, середня
висота _27_ метр!в, повнота _0,8__ , тип nicy
С2ЛДС, рельеф__ слабохвшясти,
експозищя, грунта дерновошдзолисД , шдрЛт _10Клг_, шдлЛок
ЛЛопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лЛова пожежа, буревш, сшголам, обледеншня,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання шкщниками хво!7листя, наявшсть
гусеш, масовий лЛ метелиюв, опадания хво!7листя, вщлущення кори на стовбурах та mini
ознаки, не характерш для нормального стану дерев) - вщмирання та всихання дерев _

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

Вид розподшу пошкоджених дерев: _ груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектар! (оком!рно)__ 20__ куб. метр!в, у тому числ!
сухостшног___ 10__ куб. метр!в
Ознаки попршення стану лЛових нас

[ь виявив:
Розбигоршко B.I.

___ Ст. майстер__
(посада)

(шдпис)

(пищали та пр1звище)

__ 26 _вересня_ 2021_ року
__ ЛЛничий__
(л!сничий (пом!чник лкшичого)

Тригубченко В.П._
(пищали та пр!звище)

26 _вересня_ 2021_ року
Висновок шженера в1ддшу (сектору) охорони i захисту nicy державного
лЛогосподарського (шсомиспивського) пщприемства або представника державного
спещашзованого лЛозахисного пщприемства щодо необхщносп здшснення шсозахисних чи
шших заход!в з полшшення саштарного стану nicie за резупьтатами огляду санЛарного стану

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лкових насаджень
______________________________ Сумська________________________________________
(Автономна Республжа Крим, область)

_________________ ДП « Шосткинське ЛГ»______________________________________
(найменування власника лклв, постшного лкхжористувача)

Люництво Ворошзьке_
урочище
виды № _6_ дшянка №___ площа _10,5_ гектар!в

квартал

№

138_

Таксащйна характеристика насадження
Склад _9Сз1Бп+Клг , в!к _60_ роюв, боштет _1Б_, середшй д!аметр 28_сантиметр1в, середня
висота _27_ метр)в, повнота _0,7__ , тип nicy__ В2ДС, рельеф__ р!вний___ , експозищя
, грунта _сушсчаш_, пщршт -10Дз_, пщшсок-Лщз .

Лкопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (nicoea пожежа, буревш, сшгопам, обледеншня,
вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання плодниками хво!7листя, наявшсть
гусеш, масовий лк метелиюв, опадания хвоТ/пистя, вщлущення кори на стовбурах та шпп
ознаки, не харакгерш для нормального стану дерев) - вщмирання та всихання дерев

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

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

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (оком!рно)__ 20__ куб. метр!в, у тому чисд!
сухостшног__ 10__ куб. метр1в

иявив:

Ознаки попршення стану шсових насаджен

Розбигоршко B.I.__

___ Ст. майстер__
(птдпис)

(посада)

(!шщали та пр(звище)

26_липня_2021 року

__ Тригубченко В.П.

__ Люничий__

(пищали та прозвище)

(лкничий (пом!чник лкничого)

26 липня 2021_ року

Висновок шженера вщцшу (сектору) охорони i захисту nicy державного
шсогосподарського (шсомиспивського) пщприемства або представника державного
спещашзованого шсозахисного пщприемства щодо необхщносп здшснення лкозахисних чи
шших заходов з полшшення саштарного стану nicie за результатами огляду саштарного стану
потребуе проведения СРВ
nicoBoi' дшянки:

< г/ '
(посада)

____ 2021 року

I

£097%'
(тдпис'

пр!звище)
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Додаток 2
до Санп-арних правил
ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення санитарного стану л!сових насаджень
(Автономна Рсспублгха Крим, область)

[наймснуааяхл жласиикз лкй, поспйного лгсокорхстувача)

Л1СНИЦТВО

квартал №

ВИД1Л

урочище
делянка №_____

гектаров

плеща

Таксацшна характеристика насадження
Склад
, в!к
роюв, боштет
середнш диаметр 3Q сантиметров,
середня висбта J3 MerpiB, повнота О,/ , тип nicy
rA)Q.
рельеф
___________ , експозищя
, грунт ______ _______________ , шдргст
—
_______________ , numicoK
Лшопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лкова пожежа, буревш, сншолам,
обледешння, вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’Тдання
шюдниками хвонлистя, наявшсть гусеш, масовий л!т метелиюв, опадания
хвог/листя, вщлущення кори на стовбурах та iHini ознаки, не характерн! для
формального стану дерев)Л^<2-

Стутнь пошкодження, ураження:_______

£___________

(поодинокс; слаокс, ссрсдне, силы»)

Вид розподшу цошкоджених дерев:
(поодЯиокиЯ, груловим, куртиллии)

Обсяг ушкодженоУ деревини на 1 гекгар/Лбкодарно)
тому числ1 сухостШноТ АЗ куб. метр1в
(/4/

Ознаки попршення стану люових нас
(посада)

куб. MerpiB, у

выявив:

(ПЦШНС)

(iMiaianN та прЫмщс)

(П1ДЛИС

(1н!ц11ли та прпамше)

20^/_ року

(ЛЮНИЧИЙ (ПОМ1ЧИМК ТИСНИМОГО)

(D Л

20_Д^_ року

Висновок шженера вгадьлу (сектор/') охорони захисту л!су державного
Л1согосподарського
(лшомисливського
шдприемства або представника
державного cneijianisoBaHoro л!созахисного пщприемства щодо необхщносп
здйснення лкозахисних чи шших заход!в з полшшення саштарного стану niciB
за
результатами
огляду
саштарногб
стану
nicosoi
дитянки:

' асаЗЬиаи Ltd
(шщйлх та проамще)
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Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення санитарного стану лкових насаджень

(кайкеиужаяма алас ника nicu, поспйного Л1со*ористу»ача)

Л1сництво
квартал №

9

урочище
делянка №

вид!л №

плота

& гектар1в

Таксащйна характеристика насадження
Склад
__ , в1к 9$ роюв, боютет
середнШ д1амкгр
середня в поэта Л9 метрв, повнота Of , тип nicy
(f
, експозищя
, грунт
____ ___________________ , П1ДЛ1С0К

сантиметров,
рельеф
, шдр!ст

—

Лкопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лкова пожежа, бурев!й, сшголам,
обледеншня, вымирания та всихання дерев, захаращешсть, об’щання
шюдниками xboi/листя, наявшсть гусеш, масовий лгг метелиюв, опадания
хво1/листя, вщлугцення кори на стовбурах та шип ознаки, не характерш для
формального стану дерев)

Стушнь пошкодження, ураження:_______

___________

(аоодинокс; слжбкс, ссрсднс, сильно)

Вид розподшу пошкоджених дерев:
(поодмноУли, груповин, куртиняии)

Обсяг ушкоджено'1 деревини на 1 гектар^/Гском'рно) а/куб. метр!в, у
тому числ! сухоспйноТ </> куб. MerpiB
/л)
Ознаки попршення стану лкових насаджень виявив:
(посада)

£>#

(1Н1щалм та пршыще)

20Z/ року

(Л1СММЧИЙ (ПОМ1ЧНИК Л1СНИЧОГО)

(1Н1'ц1ллм т» прдаище)

Висновок гнженера вщдиу (сектору) охорони захисту л!су державного
люогосподарського
(л!сомисливського) пщприемства або представника
державного спещал1зованого лщозахисного пщприемства щодо необхщносп
зд1йснення лкозахисних чи шших заход!в з полшшення саштарного стану niciB
за
результатами
огляду
санггарного
стану
nicoBOi
дшянки:

по

_________
ал&ороё/й
(шщши тж проаищс)

20z^

року*—

.
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Додаю к 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак г. згщшення санитарного стану лкових насаджень
_________________________ CtyM&bie-Cj.

____________________

(Автономна Pecny&nixa Крим, область)

(изйменуханил жласяикж л>сй, зоспйиого Л1сокористумча)

Лкництво
квартал № 4

урочище
ДЛЫУ -^г/?
д!лянка № У
площа -\^Огектар!в

'■■■'(:'
виддл

Таксащйна характеристика насадження
Склад
_, BiK $4 рок1в, боштет / , середн!й д!аметр
сантиметр!в,
середня висота^9 MerpiB, повнота^-r, тип nicy ——_ , рельеф
___________ , експозищя
, Грунт ____________________ , п!др!ст
—
______________ , шдл!сок

Лгсопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (л!сова пожежа, буревш, сн1голам,
обледеншня, вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання
плодниками хвоУлистя, наявшсть гусеш, масовий ли метелиюв, опадания
хвог/листя, вщлущення кори на стовбурах та iHini ознаки, не харакгерш для
формального стану дерев)____
Стушнь пошкодження, ураження:

("ПООДИНОКС,' слгбхс, Ссрсдне, СИДЮ1С)

Вид розподшу пошкоджених дерев:
(поодаяокиЯ, груповии, хуртиниий)

Обсяг ушкоджено'1 деревини на 1 гектар! (окоХгрно)
тому числ! сухоспйноТ /73 куб. метр!в
Ознаки попршення стану л!сових насадж
(посада)

О

Ъ

куб.

метр!в, у

иявив:

(пешне;

(iuituuiM та лрлзхще)

(пйдлис)

(шщшх та лрЬакщс)

20.//_ року

(ЛЩЯИЧИЙ (ПОМ)ЧНХХ Л1СНИЧОГО)

203.4_ року
Висновок гнженера вщдщу (секте
охорони захисту люу державного
лкогосподарського
(л1сомисливськогд5 ' пщприемства або представника
державного спещал1зованого лкозахисного пщприемства щодо необхщносп
здгйснення лкозахисних чи шших заходгв з полшшення саштарного стану nicie
за
результатами
огляду
сагптарногб
стану
лгсовоТ
дглянки:
' - ~
"
С>в/^
гей4
(гнгщалм та проамще)
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Додаток 2
до Саштарних правил
ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення санИарного стану лкових насаджень

___________________ Я&а&дЛгь

~

____________________________

(Аггономиа Республика Крим, область)

~

yZ'C

''________________

„ U^£>(Sj£/

(кайкеиуааимя власиика aicia, лоспйиого Л1со*ористумча)

Л1сництво
квартал №

урочище с/^^гЛЛСЛ^

Ч-С

&

видьп №

делянка №____

гектар1в

площа

Таксащйна характеристика насадження
Склад /Йу __ , вж^_У рок1в, бонггет
середнш д!аметр
сантиметр!в,
середня вгёёота,^# метр!в, повнота 0/f, тип nicy
g/ZtC-______, рельеф
, експозищя
, грунт
, шдр!ст
________________________ , ШДШСОК

—

Л1сопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (nicoea пожежа, буревш, снДолам,
обледеншня, вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання
шюдниками хвоУлистя, наявшсть гусем, масовий лгг метелиюв, опадания
xboI/листя, вщлущення кори на стовбурах та ihu.ii ознаки, не характерш для
формального стану дерев)
AsczСтупень пошкодження, ураження:_______

___________

(поодиноксГслабкс, ссрсднс,

cbjujic)

'

Вид розподшу пошкоджених дерев:
(поодннокий, груповин, куртннний)"

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектарЬ(оком1рно)
тому чисти сухостлйноТ
куб. метров , у /

'f’fe

куб. метр!в, у

Ознаки попршення стану лкових надийкень виявив:
(посада)

(niamuj

(|Н1щвлх та лршыще)

(лишне)

(|М1'ц,1алм та провишс)

ТЛЖ-'/ року
(^СКИНИЙ (ПОМ1ЧИИК Л)СИМЧОГО)

L__ #£

року

Висновок шженера вщдыу (сектору) охорони i захисту nicy державного
люогосподарського
(лшомисливського) пщприемства або представника
державного спещал!зованого люозахисного пщприемства щодо необхщностт
здгйснення лкозахисних чи шших заход!в з полшшення санпарного стану niciB
огляду
сан'(тарного
стану
лково!
дълянки:
за
результатами
и> X—
(1нщ1али та проамще)
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Додаток 2
до Сан1тарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак г ~>г1ршення саштарного стану лтоових насаджень
—————————ф

(Дэтономиа Республика Крим, область)

fePxzcJ-

-z<.

,Z-r~

___________ _

(иаймснуаалнл жласимка flicia, зоспйного лкокорхстумча)

Люництво
квартал № &

вшил >'° 5 У

урочище
ЛЛ-US '&Z7L.
дьпянка №_____
плота
7? гектар!в

Таксацшна характеристика насадження

Склад 40^ , вжЛ^роюв, боштет >/_, середнш д!аметр ЧО сантиметр1в,
середин висота
MerpiB, повнота
тип nicy
Вг ОС
, рельеф
, грунт ___________________ ninpicr
___________ , експозищя
______________ , niflnicoK
—
Лхопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (nicoBa пожежа, буревш, систолам,
обледешння, вымирания та всихання дерев, захаращешсть, об’Тдання
плодниками хвонлистя, наявшсть гусеш, масовий лп метелиюв, опадания
XBo'i/листя, вщлущення кори на стовбурах та iHLui ознаки, не характерна для
формального стану дерев)sO<Z-

Стушнь пошкодження, ураження:_______

£___________

^поодиноке; слабке, ссрсднс, силим)

Вид розподыу цошкоджених дерев:
Обсяг ушкоджено'Г деревини на 1 гектар! Гйком'рно)
тому числ1 сухосййно! ^2 куб. MerpiB
/ /

куб. MerpiB, у

Ознаки попршення стану люових нааа^&нь виявив:

УС<.('О Л' £>

X.___

л

20, У року

, (jCxm./

'

9^

io2.d_ року

(iaiaiinM та пргимще)

л/

IczS

(люммчнй (пом1чххх лкничого)

X

a

(nmrnte)

(.гюсхда)

y!

(пилке)

/

(шщилх та прЬаище)

/

Висновок шженера ввддыу (сектору? охорони i захисту nicy державного
лхогосподарського
(лхомисливського) шдприемства або представника
державного спещал!зованого л:созахисного пщприемства щодо необхьдносп
здЙснення лшозахисних чи шших заходов з повышения саштарного стану niciB

Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану л1сових насаджень

Таксащйна характеристика насадження
Склад
, в!к <f^> рок1в, боштет /, середшй д1аметр^^ сантиметров,
середня висзда// метр!в, повнота (%/-, тип nicy
, рельеф
, експозищя
, грунт
, пщрют
________________________ , ШДЛ1С0К

—

.Шсопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лкова пожежа, буревш, сншолам,
обледеншня, вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання
плодниками хвонлистя, наявшсть гусеш, масовий л:т метелиюв, опадания
хвог/листя, вщлущення кори на стовбурах та iHini ознаки, не харакгерш для
формального стану дерев)
ё-'
------------------ --- --- ------------------------- о--- и--------------------------------- ------ ;------- Стушнь пошкодження, ураження:_______
___________
(поодинокс,' слабкс, СсрсДНС, СМЛкНС)

‘

Вид розподшу цошкоджених дерев:
(.поодниокин, групоьнн, куртиннии)

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар); (оком’рно)
тому числ! сухоспйноГ 7^ куб. MCTpis
/м

куб. метр1в, у

Ознаки попршення стану лосових насаджень виявив:

(|М1щали та лргиыщс)

(посада)

20^/ року

(Л1*СММЧИЙ (nOMIHNXX xicxxMoro)

(лгдлхс)

(|И1'цилх та проахще)

L____ 20J £. року

Висновок шженера вщдьпу (сектору) охорони i захисту nicy державного
шсогосподарського
(шсомиспивського)
пщприемства або представника
державного спещашзованого шсозахисного пщприемства щодо необхщносп
здгйснення шсозахисних чи шших заход!в з попшшення саштарного стану niciB
за
результатами
огляду
саштарного
стану
nicoBoi
дьлянки:

(ixiuwix та проамще)

20

/рокУ^

12

Додаток 2
до Сан1тарних правил
ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення санггарного стану лшових насаджень
(Аатономна Pecny&nixi Крим, область)

(найыенуваиил жласихха лхи, лоспйиого Л1сокористумча)

Сл

Люництво
квартал №

вид in

урочище
дглянка К°

гектаров

площа

Таксацжна характеристика насадження
Склад we , В1К
рок1В, боштет ■/ , середшй д!аметр
*/сантиметр1в,
середня висдга
метр!в, повнота^^, тип nicy
Ду WJ _____ , рельеф
___________ , експозищя
, грунт ____________________ , ninpicr
______________ , тдл1сок
—

Лгсопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (люова пожежа, буревш, сшголам,
обледеншня, вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’Тдання
шюдниками хвоУлистя, наявшсть гусеш, масовий лгг метелимв, опадания
хвог/листя, вщлущення кори на стовбурах та шгш ознаки, не характерш для
формального стану дерев)____
Стушнь пошкодження, ураження:_______

___________

(пооднноке, слаокс, бсрсднс, смлкне)

Вид розподшу ггошкоджених дерев:
Обсяг ушкодженоГ деоевини на 1 гектар/ (оком1рно)
тому имел! сухостЙноГ'
куб. Merpie
//I

^3

куб. метргв, у

Ознаки попршення стану лкових наоаджнь виявив:
(посада)

0^

(Л1СИИЧНЙ (ПОМ1ЧНИХ Л1СИНЧОГО)

®L

(лишне.

(|Н1*1алм та лргзамще)

(лгдлне)

(шгцйлх та проамше)

20^ У. року

2Q3.d_ року

Висновок шженера вщдгпу (сектору) охорони захисту nicy державного
(лшомисливського) пщприемства або представника
лгсогосподарського
державного спещал!зованого лшозахисного пщприемства щодо необхщносп
здгйснення лшозахисних чи шших заходгв з полшшення санггарного стану niciB
за
результатам^
огляду
санграрногб
стану
лгсовоТ
дглянки:
w

■

г

/
(гнгщдли та прЬамще)

/уО

20 £/ро

12
Додаток 2
до Санггарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення санитарного стану л!сових насаджень
(Автономна Pccny&nixa Крим, область)
тощ

’’_____________________________

(найхеиуваякя гласи ика лшй, лосттйного лкокористумча)

Люництво
квартал №

i-cf

if(/вид!л №</'£?

урочище С
д!лянка №

^ZTi,

fплоща ^£<Ргектар1в

Таксащйна характеристика насадження
Склад Ж,
в!к
роюв, боштет <2_, середнш д!аметр
сантиметрш,
середня в итога <?/ MerpiB, повнота
тип nicy
/jfe д)<2-______ , рельеф
, експозищя
, грунт
, щдр!ст
___ ____________________ , ПЦЦНСОК

—

Ллсопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лкова пожежа, буревш, енгголам,
обледешння, вымирания та всихання дерев, захаращешеть, об’Тдання
плодниками хвонлистя, наявшсть гусеш, масовий л!т метелиюв, опадания
xboi/листя, вадлущення кори на стовбурах та шпп ознаки, не характерна для
формального стану дерев)
/£Йгг_

Стушнь пошкодження, ураження:_______

C/'fffnX___________

(поодинокс; слабкс, ссрсднс, смлик)

Вид розподшу цошходжених дерев:
(поодияокий, групоьия, куртиниий)

Обсяг ушкоджено!' деревини на 1 гектар: (оком!рно) ^/^куб. метр1в, у
тому числ1 сухосттйно! У % куб. MerpiB ///
Ознаки попршення стану лкових .^аджень виявив:

(посада)

(ш|щалм та прпаыще)

0ji?

року

(МСМИЧмЯ (ПОМ1ЧНИК Л1СНММОГО)

(ж)'цилх та праахще)

20J Y. року

Висновок шженера вщцшу (сектору) охорони i захисту nicy державного
л!согосподарського
(лкомисливського) шдприемства або представника
державного cnenianiaoBaHoro лхозахисного падприемства щодо необхщностл
здгйснення лшозахисних чи шших заход!в з полшшення саштарного стану nicis
за
результатами
огляду
саштарного
стану
Л1сово1
делянки:

/'А»-

(iwinianx та проамще)

20

/рАс/

12
До дате к 2
до Саштарних правил
ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак г, опршення санитарного стану Л1сових насаджень

______________ fid,

ь___________________________________________________________

(Автономна Республика Крим, область)

ъ&е •£<_

u^cS

________________________ ___

(найменуваиил аласимка flicia, зоспйного Л|«>корнстувача)

Люництво
квартал №

'--'А_____

вшил Xs Д3

АУ

урочище с
дьпянка №_____

площа 3, тг~ гектар1в

Таксацшна характеристика насадження
Склад ЧОС,
рок!в, боштет 2_, середшй диаметр SC сантиметр!в,
середня висота 2-?~ метр!в, повнота Q$-, тип nicy
___ , рельеф
___________ , експозищя
, грунт __________________ шдр!ст
—
_______________ , шдл1сок

Лшопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (гнсова пожежа, буревш, сншолам,
обледеншня, вымирания та всихання дерев, захаращешсть, об’щання
плодниками хвоУлистя, наявшсть гусеш, масовий л!т метелигав, опадания
хво'£/листя, вщлущення кори на стовбурах та пшп ознаки, не характеры! для
формального стану дерев)А'ОСтушнь пошкодження, ураження:_______

___________

(поодиноке; слаокс, ссрсдыс, смльнс]

Вид розподшу цошкоджених дерев:
(лооданокий, груповия, куртняиии)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектар! (око |рно) /№ куб. метр1в, у
тому числ1 сухостШно! л‘7 куб. ,метр!в
,
Ознаки попршення стану л!сових насаджень в
(пионе j

(посада)

g>

ив:
(шщалм та лрпамще)

2(Ь?/_ року

(Л1СЯИЧИЙ (ПОМ1ЧМИХ Л1СНИЧОГО)

(щщйлх та прпахще)

20j?(/_ року

Висновок шженера вщцигу (сектору) охорони i захисту nicy державного
лщогосподарського
(шсомисливського) пщприемства або представника
державного спещал!зованого лщозахисного пщприемства щодо необхщносп
зд1йснення Л1созахисних ни шших заход!в з полшшення саштарного стану niciB
за
результатами
огляду
саштаршогб
стану
nicoBoi
дыянки:

гОс' *'

орой^и

v

(шщиди та прЬвмщс)

(Of

20

року

'

12
Додаток 2
до Санитариях правил

ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення санггарного стану лкових насаджень

(наАхехуашна жласхика mcu. лоспйиого лк:о<ористумча)

•ГПсництво
квартал № >/<2-

вид!л № "У

урочище
делянка №

площа

reKrapia

Таксащйна характеристика насадження
Склад
Bixffi^ роюв, боштет У, середшй д1аметрг?ё7 саитиметр!в,
середня висота
метр1в, повнота £)У тип nicy
рельеф
, експозищя /г1^***- , грунт
, шдр!ст
________________________ , П1ДЛ1СОК

~

Л1сопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (л!сова пожежа, буревш, сшголам,
обледеншня, вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’Тдання
шюдниками хвоъбшетя, наявшсть гусеш, масовий Л1Т метелиюв, опадания
хво'Т/листя, вщлущення кори на стовбурах та iHtui ознаки, не характерна для
формального стану дерев)

Стушнь пошкодження, ураження:_______

___________

(поодинокс; слабке, серсднс, енльне)

'

Вид розподшу цошкоджених дерев:
(поойхнохий, груповин, куртинлииТ

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гекг
тому числ1 сухостГйноТ У^-куб. метрйв
Ознаки попршення стану лкових нТ

i (окомТрно)

а

куб. метр1в, у

ень выявив:
ритщали та пргмыще)

(посада)

20Z/ року

(люмичмЯ (пом)чник л>снхчого)

(1Н1'щжлх та пргихще)

£___ 20^ У року

Висновок шженера вцщьлу (сектору) охорони i захисту nicy державного
тсогосподарського
(лщомисливського) щдприемства або представника
державного спещалТзованого лшозахисного пщприемства щодо необхщнос-п
зд!йснення лкозахисних чи шших заход!в з полшшення санитарного стану niciB

12
Додаток 2
до Саштарних правил
ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану л^сових насаджень
(Автоиоми» Рсспублгхв Крим, область)

“

(иаймеиу>-_яи1 власима xicia, эоспймого лкхжористуыча)

Лкництво
квартал №

'

2с,

вид!л 26

У'

урочище
диянка Лг

-^Zz£,
площа 5>, 8 гектаров

Таксащйна характеристика насадження
Склад
Bix 12%рогав, боштет 2, серсдшй д1амето 3£ сантиметр!в,
середня висота 28 метр!в, повнота./^, тип nicy
ЩС-________ , рельеф
___________ , експозищя
- L, Грунт ____________________ ninpicr
_______________, пшйсок
—

Лгсопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лкова пожежа, буревш, ендолам,
обледешння, вщмирання та всихання дерев, захаращешеть, об’гдання
плодниками хвоУлистя, наявшсть ryceHi, масовий niT метелигав, опадания
хвоВлистя, вщлущення кори на стовбурах та iHini ознаки, не характерш для
формального стану дерев)иусс-

Стушнь пошкодження, ураження:_______

___________

(воедино хе; олкбке, Ссрсднс, ckwIcJ

Вид розподыу цошкоджених дерев:

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектар! (иком!рно)
тому числ1 сухост1йно1 42 куб. MerpiB
У
Ознаки попршення стану л!сових насаджеш/виявив:
ал£сйс.ил!-/^./
(niAOMcj

(пос1д>)

7

“Io

куб. метров, у

,.^.£
(1м1шалм тж пршище)

/£____ 20^у року
. f jCca/ 1сы!/®
(ЛЕСНИЧИЙ (ПОЫ1ЧИХК Л1СИМЧОГО)

(полис)

20 Л року

(ш)цолх та лрпахще)

,

Висновок шженера вгэд1лу (секгоку! охорони i захисту nicy державного
лхогосподарського
(лшомисливського) I шдприемства або представника
державного спещал!зованого лщозахиеггого шдприемства щодо необхдаост!
здЙснення лкозахисних ни шших заходов з полшшення саштарного стану nicie
л1совоТ
дълянки:
лтарногб
за
результатами^
огляду

. л/
(шииалм та премхше)

> 07 року

12
Додаток2
до Саштарних правил

ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак norip:.гения СасНтарного стану лкових насаджень

(маЯксхумммя жласмия л1сй, лоспЯиого лкохсристумча)

Люництво
квартал №

/I

2.%.

о
урочище
д:лянка№____

видщ № PL

° 'л ■,

площа

Yt J>~~

reKiapia

Таксащйна характеристика насадження

Склад юс, , в:к
poKis, бонитет / , середнш д!аметр ^2 сантиметров,
середня висота 26 метров, повнота^^ , тип nicy
/&0СЗ-, рельеф
, експозищя , Грунт
, подрост
_______________ , шдлосок
~
Лосопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лкова пожежа, бурев!й, сноголам,
обледеноння, вшмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’Тдання
шкодниками хвоо/листя, наявшсть гусен!, масовий лот метелиюв, опадания
хвоо/листя, вщлущення кори на стовбурах та шшо ознаки, не характерно для
формального стану дерев)

Ступонь пошкодження, ураження:_______

(аоодинокс. аибкс, схрсднс, chAjjw)

Вид розподшу дошходжених дерев:

_______
(поопхяохмй, груповия, куртхннии)

Обсяг ушкоджено: деревини на 1 гектар! (оком!рно)
тому числ: сухосттйно: У 2С куб. MerpiB
/.
Ознаки попршення стану люових

куб. метр!в, у

:ень выявив:

(посада)

(оиощ&лм та nphiuuie)

(лгсмичмй (помочииг лосинного)

({иццалм та пргихше)

____ року

Висновок гнженера воддиоу (сектору) охорони i захисту лосу державного
л!согосподарського
(лосомисливського) шдприемства або представника
державного спещал!зованого лосозахисного пщприемства оцодо необходност:
здойснення лкозахисних чи онших заход!в з полопшення санггарного стану л:с:в
огляду
санггарного
Л1совоТ
дшянки:
за
результат

[онщохли та пр днище)

року

у

___________

12

Додаток 2
до Саш'тарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попрше^я санггарного стану jiicobhx насаджень
-

.
(Автоиомиз Республик Крим, облает»)
-/\)$ „ U&excs<?,& t<^cS
'z^,
"______________

_.

/I

(нзЯмеиуз-лик влзсямка л<й. эоспДмого лк^жормстумча)
&

С

■шсництво
квартал К»

вид!л. ?й

“
<т~

урочище пёллисШУ 'Tf'ZfL.
делянка №
площа

#

'

~

гектар!в

Таксацшна характеристика насадження
Склад
, в!к
рок!в, бонггет
середнш д1аметр $б сантиметров,
середня висота 2б метр!в, повнота
тип nicy
X Х>(53~
рельеф
, експозищя /f'dUx.w ., грунт _________ , Пщр!ст
_______________ , шдлкок
—

.Шсопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лкова пожежа, буревш, синодам,
обледеншня, вымирания та всихання дерев, зяхараптеитстк, об’щання
плодниками xboi/листя, наявшсть гусеш, масовий лп- метелиш’в, опадания
xbol/листя, вщлущення кори на стовбурах та шш! ознаки, не характера! для
формального стану дерев)

Стушнь пошкодження, ураження:
^поодинокс; слкбкс, бсрсднсГ скгкиер

Вид розподшу цошкоджених дерев:
(лоодйяокмЯ, групозин, куртиняййу

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектар) (оком!рно)
тому числ! cyxocTifiHoi
куб. MerpiB
Ознаки попршення стану л!сових насг

ень виявив:
(|м!шлм та проамще)

року

(лкямчмЯ (пом1чммк лисиного)

L___ _______ —

куб. метр:в, у

А.

(пос из)

£%

'f

(полис)

(иищмм та прозаик)

року

Висновок шженера вщдщу (сектору)! охорони i захисту nicy державного
лиогосподарського
(л!сомисливського) ’’ пщприемства
або представника
державного спещазпзованого л!созахисного пщприемства щодо необхщносп
зд!йснення лкозахисних ни шших заход!в з полшшення саштарного стану nicis
за
результатами
огляду'
зтарногб
стану
лковоТ
дьтянкн'

ГР/<
(шийалм та празмще)

року
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Додаток 2
до Сан1тарних правил
ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення санггарного стану лхових насаджень

_____________________ aSatfasif ь__________________________________
(Аатономна Pecnyfuiixa Крим, область)

________________
(нзйменуашна власиии flicia, зоспйного Л1сокористужача)

.Шсництво
квартал № /3

1-сС
видш № 4

урочище .,
делянка №
площа У)3~~ remapis

Таксацшна характеристика насадження
Складвне
рок!в, боштет / , середшй д!аметр
сантиметр1в,
середня висота
метр!в, повнота^ У, тип nicy
__________ , рельеф
, експозищя
t грунт, п!др!ст
___ _____
, шдлюок
~
Лхопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лшова пожежа, буревш, еншолам,
обледеншня, вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’Тдання
шюдниками XBOi/листя, наявшсть гусеш, масовий лп- метелиюв, опадания
xbol/листя, вщлущення кори на стовбурах та inuii ознаки, не харакгерш для
формального ст^ну ДеРев)
_______
Стушнь пошкодження, ураження:_______

_______

(поодинокс; слабкс, ссрсдне, сильпс)-----------

Вид розподшу пошкоджених дерев:

___________
(поодннокий, груповин, куртнннии)

Обсяг ушкоджено’1 деревини на 1 гектар! (оком^рно)
тому числи сухосПйноГ А 2- куб. MCTpiB

Ознаки попршення стану люових н:
(посада)

куб. MerpiB, у

:ень виявив:

(nil

(iuiuwiN -щ пршмще)

(полис)

(шщшлм та пргихщс)

®2_20^року

(Л1СМИЧИЙ (ПОМ1ЧНИК Л1СНИЧОГО)

с&

20^/ року

Висновок гнженера вщдшу (сектору) охорони захисту nicy державного
люогосподарського
(люомисливського) ' шдприемства або представника
державного спещал!зованого л!созахисного пщприемства щодо необхщносп
здйснення л!созахисних ни шших заход!в з полшшення саштарного стану nicie
за
результатами.
огляду
сантрнопб
стану
лковоТ
дглянки:
И. (>&'
‘
(шщшш та прЬаыще)
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Додатак 2
до Сантарних правил

ПОВЦЮМЛЕННЯ
про появу ознак попршення йапггарного стану лосових насаджень
(Ажтояомна Республика Крим, области)

«гхскх

'Ус.

(маймехуяаимл класиика лосй, лоспЯиого лколсрмстумча)_

■Шсництво
квартал №

площа

% £ гек-rapiB

Таксацшна характеристика насадження
Склад
. в1к
роив, бонотет
середнш доаметр *£ сантиметров,
середня висота Zb Merpis, повнота 0,&, тип nicy
^J<2
t рельеф
, експозищя
: грунт
, подрост
__ ____________ , подлосок —

Лосопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (л!сова пожежа, буревой, сноголам,
обледеншня, вщмирання та всихання дерев, захараоцешсть, об’щання
плодниками хвонлистя, наявшсть гусеш, масовий лот метелшав, опадания
хвоо/листя, в!длущення кори на стовбурах та оншо ознаки, не характерно для
формального стану дерев)
лутг.
Стушнь пошкодження, ураження:

___________

(поодиноас.'слабкс, Ссрсднс, смЛьяе)

Вид розподолу цошкоджених дерев:

_______
(поодйиохий, груповия, куртиннии)

Обсяг ушкодженоо деревини на 1 гектар! (оком!рно)
тому числ! сухостойноТ
куб. метров / \П /

YS

куб. метров, у

Ознаки попршення стану лосових надазигень виявив:
✓

(посада)

4.

(шощалм та прдаыщс)

року

■ fjC/ли

_________

(лкмичиЯ (nowisHKr л!снмчого)

(подло

(пищали та прпаище)

20gf / року

Висновок гнженера вщдьлу (сектору) охорони i захисту лосу державного
л!согосподарського (лосомисливського) пщприемства або представника
державного спецоалозованого люозахисного пщприемства щодо необхщносп
здойснення люозахисних ни шших заходов з полшшення саштарного стану nicie

12
Додаток 2
до Саштарних правил
ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лкових насаджень

------- ------------tfSagcsirb

(Автономна Республика Крим, область)----------------------------------------------

(швкеиумии юисих» aici., зоспЛюп, Лкюмор.стуича)-------------------L---------------

•Шсництво
квартал №

урочище

^ГЙЗгектащв

Таксащйна характеристика насадження
Склад
в.к
роюв, боштет /, середнш д.аметп
середня адсотаХ-/ MerpiB, повнота
------- _ експозищя
грунт
, пщл.сок ~’
---------------

C™f±
, рельеф
’ “W

Люопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лкова пожежя
обледеншня, вбирания та всихання дерев зХаш^’ снколам,
плодниками хвойтистя, наявшсть гусеш, масовий л!т метелшп’я об’Тдання
xboi/листя, в.длущення кори на стовбурах та шпп ознаки не хя ’ опадания
формального стану дерев)
ознаки не характеры, для
Ступень пошкодження, ураження:
Wuhbok/cAkc, fc-рёдие, СИЛЦ|е)

Вид розподыу цошкоджених дерев:
груповин, хуртинний)

Обсяг ушкодженоГ деревини на 1 гектар! (okomidhoI
тому числ. сухоспйно)' /f куб. MerpiB
Р ^0К0М1рН0^

——

..„к
кУб. MerpiB, у

Ознаки попршення стану шсових наой^ень виявив: ■

1лосада)

(ПЩ»«Ч

■

ОЬр^/г^
(|н1щдли та прдаыщс)

20^?/ року
(П1ДЛИС#

(Л1СНИЧИЙ (пом2чнхк Л1СИИЧОГО)

(йищалмта прйамщс)

а

20Л/ року

Л1СОГОСПОРТ "-ЖеНеРа BiA4ijIy (секгоРУ> охорони i захисту .'
захисту jiicy державного
державного спеХ!зовХо“Хсного^рТ^а щодо nHPe™HHKa

nv^jLSc/ста®У

^?7.

Ч

g/ipy

Л.сово.

дтлянки:

,(
(1НЩШ1И ТВ провмщс)

7 ___ 20 g// року

у
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Додаток 2
до Саштарних правил
ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення санггарного стану л!сових насаджень

(иаймеиувалнл жласиика лоси, зоспйного лосокористумча)

Люниитво
квартал №

К-С

45

виды № Z*T

урочище .
дьпянка №

.

площа

'4JT

гектар!в

Таксащйна характеристика насадження

Склад
воко/^роков, боштет
середшй д!аметр
середня висотаЧ/^ метр!в, поворота
тип nicy
, експозищя
, грунт
_______________ , пццпсок
—

4®

сантиметров,
рельеф
, шдр!ст

Лосопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лкова пожежа, буревой, сшголам,
обледеншня, вымирания та всихання дерев, захаращешсть, об’щання
шюдниками хвоо/листя, наявшсть гусеш, масовий л!т метелигав, опадания
xbol/листя, водлущення кори на стовбурах та inini ознаки, не характерн! для
формального стану дерев)
Стушнь пошкодження, ураження:_______

(2?

___________

(поодиноксГслабкс, ссрсдне, ckwiej-----------

Вид розподшу пошкоджених дерев:
(поодннокий, груповии, куртинний)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектар! (оком!рно)
тому числ! сухостойноо z/З куб. Merpie

куб. метров, у

Ознаки попршення стану люовиятягаджень виявив:
(.посада)

Z.

g%

2(U/ року

, /ЛУЛ/ IctBj

____

(л1СИИЧИЙ (ПОМ1ЧНМХ лшничоги)

20 jd_ року

X

Висновок шженера вщд!лу
лкогосподарського
(люомисливського) ‘ шдприемства або представника
державного спещалозованого лосозахисного пщприемства щодо необходносто
здШснення лшозахисних ни шших заход!в з пол!пшення санотарного стану лiciB
за
результатами
огляду
саойтарногб"
стану
лшовоо
дшянки:

(шщмлх та прйамще)

нй?’

sPf

2ouypOKV y
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Додаток 2
до Саштарних правил
ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану л!сових насаджень
___________________
(Автономна Pecny&iixa Крим, область).

(наймснуваинв аласннга л»сй, лоспйного л1сохористумча)

квартал №

.5 У

вшцл №

урочище
дшянка №___ _

/У-77-

площа Х3_1 гектар1в

Таксащйна характеристика насадження
Склад
__ , BiK^ff рок1в, бонггет ■/_, середнш шаметр
середня вигота 2е) метр1в, повнота О, Ул тип nicy Ct
, експозищя
, грунт
_______________ , щдшсок
—

SG

сантиметр1в,
рельеф
, пщр!ст

Лгсопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лкова пожежа, бурев!й, сшголам,
обледеншня, вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання
плодниками хвонлистя, наявшсть гусеш, масовий лгг Метелшав, опадания
хвог/листя, вщлущення кори на стовбурах та шш: ознаки, не харакгерш для
формального стану дерев)
/г>кг_

______

Стушнь пошкодження, ураження:_______

___________

(поодиноке; слабкс, ссреднс, смльие)

Вид розподшу пошкоджених дерев:
(поодянокий, груповия, куртиннии)

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (оком!рно)
тому числ! сухоспйно! sf куб. MerpiB

5

ь виявив:

Ознаки попршення стану лкови:
(nurncj

(посада)

куб. метр1В, у

(iniiwuiM та прпаыщс)

тял! року

(Л1СМИЧнЯ (помгчниг лшнмчого)

(|мщш>х т> прЬвяще)

&£ 20Л/ року
Висновок шженера вщдшу (сектору) охорони захисту nicy державного
л1согосподарсько*го (лшомисливського) пщприемства або представника
державного спещагпзованого люозахисного пщприемства щодо необхщносп
здйснення люозахисних чи шших заход!в з полшшення саштарного стану niciB
огляну^. санпарнопУ
стану
nicoBoi
дшянки:
за
результат:

(шщшлх та прЬаыще)

року_/
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Додаток 2
до Саштарних правил
П0В1Д0МЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лхових насаджень
___________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

(Автономна Pecnyfinixa Крим, область)

______________________ _______

(наАмекуваиил аласмика люй, зоспйного Л1сокористумча)

Шснипдво _
квартал № _5~У

видш № zft?

урочище
делянка №_____

rexTapia

площа

Таксащйна характеристика насадження
Склад
вшИ^/рогав, бонпет /_, середнш д1аметрУ£ сантиметр!в,
середня висота
метров, повнотаС/^ , тип nicy
Зу
_____ , рельеф
, експозищя ft &*■*-•<* , грунт
, niflpicr
_______________ , шдтсок
—
Лкопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (люова пожежа, буревш, сшголам,
обледешння, вшмирання та всихання дерев, захаращешеть, об’щання
шюдниками хвоилистя, наявшсть ryceni, масовий лгг метелигав, опадания
хвоУлистя, в1длущення кори на стовбурах та шпп ознаки, не характерш для
формального стану дерев)
°
.
Стушнь пошкодження, ураження:_______

___________

(поодиноке; слабке, ссредис,"енпьне)

Вид

оозпопшу

пошкоджених дерев:

(поодннохий,' груповиИ, куртинный)

Обсяг ушкодженоТ деревини на 1 гектар! (оком!рно)
тому числ! сухост1йно'1
куб. метр1в

ло

куб. метр!в, у

Ознаки попршення стану люових на&аюкень виявив:

(|Н1щалм та лршмще)

(посада)

20// року

бжццлм та прпахщс)

(люиичий (пом1чиих л!сничого)

С€>Z

року

Висновок шженера вщдиу (сектору) охорони i захисту nicy державного
люогосподарського (лшомисливського) ' шдприемства або представника
державного спещал!зованого лшозахисного пщприемства щодо необхщност!
здйснення лкозахисних чи шших заход!в з полшшення саштарного стану nicie
за
результатами
огляду
сан'трногб
стану
л!совоТ
дшянки:

_____ vtcfchjLptie
Ног.

(Ш1ц1алм та прЬамще)

20

2.f

року/ )
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Додаток 2
до Санггарних правил
ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення санитарного стану nicounx насаджень
(Автономна Pecny&nixi Крим, область)

(найменужахня жласника Л1Си, лоспАного Л1сокористу*ача)

квартал Na

вид!л №

урОЧИЩе У>е-с
дшянка №

гектар1в

площа

Таксащйна характеристика насадження
Склад
bik $9 роюв, бон п ет/уг* середнш д1аметр/ё* сантиметр!в,
середня висота
Merpis, повнота 0,9~, тип nicy
рельеф
, експозищя
, грунт _________________
, пщрют
_______________, ШДОЙСОК
—

Лкопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (nicoea пожежа, буревш, сн1голам,
обледеншня, В1дмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання
плодниками хвонлистя, наявшсть гусеш, масовий Л1Т метелигав, опадания
хвог/листя, вщлущення кори на стовбурах та iHini ознаки, не харакгерш для
формального ст^шу деРев)

Стушнь пошкодження, ураження:_______

___________

(Ьоодинокс; dniDKc, Ссрсдие, сильно)

Вид розподшу цошкоджених дерев:
(поодянохий, груповия, куртшшийТ

Обсяг ушкоджено!' деревини на 1 гектар! (оком!рно)
тому числ1 cyxocriftHoi /Я куб. метр!в

куб. метр!в, у

Висновок шженера вщщлу (сектору) охорони i захисту nicy державного
люогосподарського (л!сомисливського) пщприемства або представника
державного спещашзованого лкозахисного пщприемства щодо необхщносп
здгйснення лкозахисних чи шших заход!в з по'йпшення саниарного стану niciB
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Додате к 2
до Саштарних правил
ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення санитарного стану лшових насаджень
'

(Автономна Республ>х« Крим, область)

0%^ „

ic&cS

г-д?<? -z^_ • '________________

(найменуваяия алзсиикж л»сй, лоспйного Л1сокорхстумча)

Лквицтво

квартал №

(^^44^6

вид!л №

урочище

дшянка № /

площа

<(С> Огектар1в

Таксацшна характеристика насадження
Склад^^/4<*в!к 2 У рок1в, бонггет/^ середшй одметв^^ сантиметр!в,
середня висота 10 метр1в, повнота ?<?■£-, тип nicy Cj,
, рельеф
___________ , експозищя
, грунт ____________________ , nwpicr
______________ , niflnicoK
—
Лкопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лхова пожежа, буревш, сшголам,
обледеншня, вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’Тдання
шюдниками хвоилистя, наявшсть гусеш, масовий лгг метелиюв, опадания
хвоЕлистя, в!длущення кори на стовбурах та ШШ1 ознаки, не характеры для
формального стану дерев)
_________ Лггг,
Жлг°

Стушнь пошкодження, ураження:_______
Вид розпод'шу пошкоджених дерев:

.

___________

(пооднноке, слабке, ссрсдце, сильно)

__________

(поодйнохий, груповиИ, куртннннй)

Обсяг ушкоджено'1 деревини на I гектар! (оком1рно)
тому числ! сухоспйно!
куб. метр1в

куб. метров, у

Висновок шженера вщц1лу (сектору) охорони i захисту люу державного
люогосподарського
(люомисливського) шдприемства або представника
державного спещашзованого лшозахисного пщприемства щодо необхщносп
зд1йснення лкозахисних ни шших заходов з полшшення саштарного стану niciB

12
Додаток 2
до Саштарних правил
ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лкових насаджень
(Автономна Республика Крим, область)

(наймемуванмя жласн ига nicii, поспйиого лкокористумча)

ТИсництво
квартал Ns

Ш'

G'S

вид!л Ns

урочище
дшянка №_____

Игектар is

пл

Таксацшна характеристика насадження
Склад ‘iOty/ph,, в1к 6$ роюв, боштетсереднш Деметр
середня висота,^/- метров, повнота 0$ , тип nicy
, експозищя /г1#*-**** , грунт
_______________ , ШДЛЮОК
~

сантиметр!в,
____ , рельеф
, nwpicr

ТДсопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження- насадження (шеова пожежа, буревш, сшголам,
обледешння, вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання
шюдниками хвонлистя, наявшсть гусеш, масовий лгг метелиюв, опадания
xboi/листя, вщлущення кори на стовбурах та шни ознаки, не характеры для
формального с^ну ДеРев)

Ступень пошкодження, ураження:_______

___________

(доодинокс; слаокс, Середне, енльне)

Вид розподыу пошкоджених дерев:
(поодмнадмй, груповий, куртиннии)

Обсяг ушкоджено’Г деревини на 1 гектар! (oxoMipno)
тому ниши сухоспйноТ 'fl куб. MerpiB

куб. метр1в, у

Висновок шженера вщцьлу (сектору) охорони i захисту nicy державного
люогосподарського (лкомисливського) шдприемства або представника
державного спещашзованого лшозахисного пщприемства щодо необхщностп
здШснення лкозахисних чи шших заход!в з полшшення саштарного стану nicie
саштарного
стану
nicoBoi
дшянки:
результатами

(1НЩ1ЛЛИ тж прсиник)

12

Додаток 2
до Сан!тарних правил

ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення санитарного стану лкових насаджень
(Автономна Респу6л1ха Крим, область)

(иаймснуванил власмиха лкй, зоспйного л1сокористумча)

Л1сниитво
квартал №

ё6~

i-c('
видш №

урочище
делянка №_____

'fi

площа

renapiB

Таксацшна характеристика насадження
Склад '/ёЛ
в1к// рок!в, боштет/^ середнш д!аметрЗ^ сантиметр!в,
середня вибота iO метр1в, повнота^/ , тип nicy
, рельеф
, експозищя
, Грунт
, тдр!ст
_______________________ , ШДЛ1С0К

~~

Лгсопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лкова пожежа, буревш, сшголам,
обледеншня, вымирания та всихання дерев, захаращешсть, об’Тдання
шюдниками хвоъбпистя, наявшсть гусеш, масовий лгг метелигав, опадания
хво’йшстя, вщлущення кори на стовбурах та шни ознаки, не характераi для
формального стану дерев)

°
Стушнь пошкодження, ураження:______

(If

_________

(пооднноке' Слаокс, ссрсдис, снлый]

Вид розподшу пошкоджених дерев:
(поодкнокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкоджено: деревини на 1 гектар! (оком!рно)
тому числ! сухоспйно! 4
куб. метр1в

1°

куб. мэтров, у

Висновок шженера вщдшу (сектору) охорони i захнсту nicy державного
люогосподарського
(лшомисливського) шдприемства або представника
державного спещал^зованого лщозахисного пщприемства щодо необхщносп
здйснення л!созахисних чи шших заход!в з полшшення санитарного стану nicis

12

Додаток 2
до Саштарних правил
ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лхових насаджень

___________
(Автономна Республ>ха Крим, область)

(наАменувамнл жласмикж nicii, лоспй ного ласокористувача)

JlicHHUTBO
квартал №

Склад

f>Q

j-cf
видш №

урочище -диянка №_____

~f(o

пло

J

гектаров

Таксащйна характеристика насадження
__ , в!к_^ рок1в, боютеТ'/Х^ середшй д!аметр <?£ сантиметров,

середня вис&га $0 метр!в, повнота 0^, тип nicy
, експозищя
, грунт
_______________________ , ШДЛ1С0К

(_j)

, рельеф
, шдр!ст

—_

Лшопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лшова пожежа, буревш, сшголам,
обледеншня, вщмирання та всихания дерев, захаращешсть, об’щання
плодниками xboi/листя, наявшсть гусею, масовий лгг метелиюв, опадания
хво'Ё/листя, вщлущення кори на стовбурах та mini ознаки, не харакгерш для
формального стану дерев)

Ступень пошкодження, ураження:

(поодннохс; Слабкс, ссрсднс, сшьне)

Вид розподшу цошкоджених дерев:
(пооданокий, груповия, куртинний)

Обсяг ушкоджено!' деревини на 1 гектар! (оком!рно)
тому числ! сухост1йно! 41 куб. метр1в

4? куб.

метр1в, у

Ознаки попршення стану лшових насадже
(посада)

(nuumcj

та пртмщс)

(Л«СЯИЧНЙ (ROMiMHKK лкжичого)

(П1ДПИС)

()юцш)и та прпамще)

:20 Д/ року

Висновок шженера вицу лу (сектору) охорони i захисту nicy державного
лхогосподарського
(л!сомисливського) шдприемства або представника
державного спещап!зованого л!созахисного пщприемства щодо необхщност!
здШснення лкозахисних чи шших заход!в з полшшення саштарного стану niciB
за
результатами
огляду
сан1тарног5
стану
nicoBoT
дшянки:

(ihinianM та првамще)

Л^'

20

року(j

*

12
Додаток 2
до Саштарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення саштарного стану лкових насаджень

________
(Автономна Pecny&nixa Крим, область)

(наймсмування аласника nicia, лос-пйного лкокористумча)

квартал Хг

toQ

виды №

урочище
дшянка №_____

площа

гектар! в

Таксацшна характеристика насадження
Склад
вшУроюв, боштет У, середшй диаметр *>Q сантиметр1в,
середня висота YP1 MerpiB, повнотагУ.-Л, тип nicy
б / /^4)С
рельеф
, експозищя , грунт
, ninpicr
_______________ , шдлшок
—

Л1сопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження- насадження (лкова пожежа, буревш, сшголам,
обледеншня, в!дмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’щання
плодниками хвоулистя, наявшсть ryceHi, масовий луг метелигав, опадания
хво1/листя, вщлущення кори на стовбурах та шип ознаки, не харакгерш для
формального стану дерев)

Ступшь пошкодження, ураження:_______

___________

(поодинокс; Слабкс, Ссрсдцс, cwwicj

Вид розподыу пошкоджених дерев:
(поодянокиИ, груповий, куртинмий)

Обсяг ушкоджено!' деревини на 1 гектар! (оком!рно) -/У куб. метр!в, у
тому числ! сухоспйноГ 42- куб. MerpiB

Висновок шженера вщдигу (сектору) охорони i захисту nicy державного
люогосподарського (лшомисливського) пщприемства або представника
державного спещал!зованого лкозахисного пщприемства щодо необхщносп
зд!йснення л!созахисних чи шших заход!в з полшшення саштарного стану nicis
сан1тарногб
стану
nicoeoT
дшянки:
за
результатами
огляд'

(1Н1Ц1али та прЬаыщс)

20

року

12

Додаток2
до Сантрних правил
ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення сангтарного стану лхових насаджень

Таксашйна характеристика насадження
Склад
в!к
рок1в, боштет-/^ середнш д!аметр /«4- сантиметр!в,
середня висЯта
метр!в, повнота
тип nicy
, рельеф
___________ , експозищя /r‘<g^*<w , грунт____________________ , niflpicr
____ __________ , шдл!сок
—_

Лхсопатолопчна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (люова пожежа, буревш, снтолам,
обледеншня, вымирания та всихання дерев, захаращешсть, об’Тдання
шкщниками хвот/листя, наявшсть гусеш, масовий лтг метелиюв, опадания
xboI/листя, вщлущення кори на стовбурах та штш ознаки, не характеры для
формального стану дерев)
Стушнь пошкодження, ураження:_______

___________

(воодинокс; слкбкс, ССрСДНС, силнк]

Вид розподыу цошкоджених дерев:
(поодйнокий, тру по вин, куртинний)

Обсяг ушкоджено’1 деревини на 1 гектар! (оком!рно)
тому числ1 сухост1йно'1 /{ куб. метров
Ознаки попршення стану л:сових н

куб. метр1в, у

ень виявив:

LU-ClticA/a-fL-_________
(посада)

0^

oj?

Очищали тж пргямщс)

(nixuiHc)

(iHi'nixax та прпамще)

20^ року

(лкничнй (пом1чммх Л1сничого)

Z

(niAOHCJ

20 Д/ року

Висновок шженера вщдигу (сектору) охорони i захисту nicy державного
л!согосподарського
(люомисливського) ' шдприемства або представника
державного спец1ал!зованого л1созахисного птдприемства щодо необхщност!
зд1йснення лкозахисних ни шших заход!в з полшшення саштарного стану nicie
за
результатами
огляду
сшнтарногб
стану
люовоТ
дтлянки:
яг

Г°к~

A'u,

&

Й

20^7 року / J

V

(ixiiiwiN та провмще)

</

12
Додаток 2
до Сан1тарних правил

ПОВ1ДОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення санитарного стану лкових насаджень
(Автономия Рсспу5л1х« Крим, область).

(наймеиувамнл власника men, лоспДиого лкокористувача)

Лкництво
квартал №

(о-£

видщ №

А2

урочище
диянка №

__

площа

гектар1в

Таксащйна характеристика насадження

тип люу
, грунт

___
, експозищя
_____ , ШДЛ1С0К

пщргст

—

Л1сопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лкова пожежа, бурев1й, сн1голам,
обледеншня, вщмирання та всихання дерев, захаращешсть, об’Тдання
плодниками хвонлистя, наявшсть ryceHi, масовий лгг метелигав, опадания
xbo'l/листя, вщлутцення кори на стовбурах та iHiui ознаки, не характерн! для
формального стану дерев)

Стушнь пошкодження, ураження:_______

___________

(воодинокс, слабке, Ссрсднс, смльне)

Вид розподшу цошкоджених дерев:
(поодинохий, груповий, куртнннии)

Обсяг ушкоджено'Г деревини на 1 гектар! (оком!рно)
тому числ1 сухоспйно! <f у куб. метр!в

f куб. метр1в, у

Ознаки попршення стану лкових нас^и^нь виявив: у,
KUCjcfCJua-ft,.
(посада)

20,£/ року

, fjflcu/

___

(лгсничиЯ (ПОМ1ЧИИК лкнмчого)

20Х/ року

Висновок шженера вщдьпу (сектору) охорони i захисту л!су державного
люогосподарського
(л1сомисливського) шдприемства або представника
державного спец1ал1зованого лщозахисного пгдприемства щодо необхщносп
здгйснення лкозахисних чи шших заход1в з полшшення санитарного стану niciB

Додате к 2
до Санпарних правил

ПОВЩОМЛЕННЯ
про появу ознак попршення сангтарного стану Л1сових насаджень
(Аггономна Реслу&пка Крим, область)

(найменужамия «ласина Л1Си, лоспЯмого Л1сокористумча)

Л1сництво
квартал №

урочище
двлянка №

л№ 5

4

гектаров

площа

Таксацшна характеристика насадження
Складfir, BiK & 2?ройв, боштет^'Ур середнш д1аметр
середня висота с/ $ метр1в, повнота
тип nicy
, експозиц!я /г*^*** , грунт
_______________ , ШДЛЮОК
—

сантиметр!в,
____ , рельеф
___ , ШДр1сТ

Лкопатолопчна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (люова пожежа, буревш, сшголам,
обледеншня, вымирания та всихання дерев, захаращенлсть, об’Тдання
шйдниками хвоУлистя, наявшсть гусей, масовий ли1 метелийв, опадания
__ „___
хвоХ/листя, вщлущення кори на стовбурах та шип ознаки, не харакгерю для
формального ст;

Стушнь пошкодження, ураження:
Вид розподшу пошкоджених дерев:

(dooahhokc; слабкс, ссредв€;сйльвс)

(поодйнакий, груповни, куртинний)

Обсяг ушкоджено! деревини на 1 гектар! (оком!рно) /2?
тому чишп сухоспйно!
2 куб. метр;в

4

куб. метр1в, у

Ознаки попршення стану лщових нааЙМень виявив:
(пиите.)

(посада)

та прпамщс)

20Z/ року

(лкмичий (пом!чиих Л1СНИЧОГО)

©к

бжщадх та прпахщс)

20 Д/ року

Висновок шженера вщцлу (сектору) охорони i захисту nicy державного
лхогосподарського
(люомисливського) шдприсмства або представника
державного спещал!зованого л!созахисного пщприемства щодо необхщносп
здгёснення лкозахисних ни шших заход!в з полшшення саштарного стану nicis
за
результатами
огляду'
сандарногб
стану
nicoBOi
дпянки:

yLOfiiJijuxfe
7,Ак"е/

■
(ixiuwix та проанще)

20 Мроку’'

