
Додаток 2
до Санітарних прапил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

ревно
; ;

г
(Автономна Республіка Крим, область)

Аї, МЛрВЕХ рлиггФа
(найменування пласника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво ЛЕНЧЕТЕТ /и урочи ще жарашнністі
квартал М виділ Ме -... ділянка ме.у, площа Ж гектарів

Таксаційна характеристика насадження

В метрів, повнота ов, типо лісу , рельєф ЛЕМ, експозиція

пом угрунт о.секс Є,упідрістосн ПІДЛІСОК ання
Склад б, пік /Уроків, бонітет КД, серрціїря чиметЬ 72 сантиметрів, середня висота

Е ЛОТ
ся ж тюаютяжяй

Лісонпатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
; ерен, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність

зона,
арх діт метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші

ознаки, характерні для нормадьного стану дерев)... 2-

ДИКО ле дегтлоТК туго йпевна СЕнини гія
Ступінь пошкодження, ураження: сеї2КЕ Кпооди нон кам

середик, кильне)
де

вид розподілу пошкоджених дерев: МДНОВЕ соду нствтотЬ
; й куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) о куб. метрів, у тому числі

сухостійної Ми куб. метрів
"

Ознаки погіршення стану лісових насаджель виявив:

ЕДМЕИ. ДО аделУ

(посада) (підпис) ; (ініціали та прізни ще)

ДМ«70озоопроку

ГІУСТ РЕЯ. Іо.ррВй
(лісничий (помічник (Ідпис) (ініціали та прізвище)

лісничого)23озосеїроку
Виснопоко інженера  підділу (сектору) охорони і захисту лісу держанного

лісогосподарського (лісомисливського). підприємства або представника держапного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи

інших заходів з поліпшення сатароАНУ а результатами огляду санітарного

я лісової ділянки: ЛЕ УВІ. я Фле овиссси се цю бо, меЕгеТИ

ібурпевдеізеле МлонсМТ, пудри 011береже2
(посада)Я с тпперетерти палю

ася
яв т пет сто с ява а



;м
! Додаток 2.

до Санітарних прапил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

левевие
(лвтономна Республіка Крим, область)р:Бійзу ДедевКЕ ор,г ст!

(найменуплині пласника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво лаоберетеЄ0урочище еереаде
квартал Ме Ф виділ ме 7. ділянка Ме пах площа .72.42. гектарів

Таксаційна характеристика насадженняВ СОЯрук ронітет А са
Ка ; род ев: сантимотрів, середня висота

ХС- метрів, повнота 5, типо лісу 27 , рельєф/ ДБА експозиція

шенструн НИКСЕТня ПІДрІСТ дн всттоюнянняк ПІ лісок ня
лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження пнасидження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,

відмирання та всихання дере, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя; наявність

гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах тал інші

ознаки, не характерні для нормального стану дерев) ж
МеуррутсисьсАТЕЕ- СЕСЕллі

Ступіньпошкодження, ураження: .... слес/яа (поолиноке, слабке,

середихє, сильне)
«є »

Вид розподілу пошколожених дерев: поеессе, ше СОСз:инатий Титов:
.

ма 7 куртинний)

Обсяг ушкодженої деренини на 1 гектарі (окомірно) ЗЛ, куб, метрів, у тому числі

сухостійноїКл. куб. метрій
і:

Ознаки погіршення стану пісових насвае Ин я, я « /,

781 -/ иЕ (77 ї /ОсСІюуз еко/Іпаж во соло: 4
пев; 7

ечвостчва чис
- паза жтттевньй нате ж юю ення

(посада) (підпис) у (ініціали та прізни ще)

ой 04 2021 року й т -

ума / еете БУГУ
ши ще рн

сх
(лісничий (помічник (підпис) (ініціали та прізвище)

со лісничого)Зцесее зорок У

Висновок інженери тдділу (сектору) охорони 1 захисту лісу державного

"дісогосподарського (лісом ислипського). підприємства або представника держапного

спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи

інших заходів з полідшеннки слі ітарного, Тацу ня за результатами огляду санітарного

рак лісової ділянки: МеИЙ, ЛИ гелеве ДИ

дв
сфеСЕЕЕСТЕЕЕ

прпуловогоєа Деплвроми г . збереов кю
(посада) дан (ініціали та прізвище)

й гій зорик;
. зване ва меч юн:



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

непеле
Автономна Республіка Крим, область)АТГодУРБИ 5 мур рдсІя

(найменуйання пласника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництвооробемвиибобу урочище лфоспсгувна жала
квартал Ме й виділ іме І. ділянка Ме. й площа ТА й гектарів

Таксаційна характеристи ка насадження

скл МИз, вік Ж»окіцй, бонітет 5, се "Амдіаметр?4. сантимежрів, середня висота

й метрів, повнота 2 сти пісу рух ; рельєф Жести вкспозиціяиООН ЦІМо.(єкт... підріст полеу ПІДЛІСОК снення
Лісопитологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,

відмирання та всихання дере", захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність

гусені, масовий літ метоликів, оподання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші

ознаки,
Ка

"характерні для зормальноон дерев)ТадДЕ ТИМ,/ Є глиТ шеонисУпіве пошкодження, ураження:
....- сФЕЇ Гросу

«ередик, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: ЕЕсепоиє соовдюн ек пр лилня,

куртинний)
те

Обсяг увакеи деревини на 1 гектарі (окомірнпо) до куб. метрів, у тому числі

сухостійної (2. куб. метріп
і |

сежечит

Ознаки погіршення стапу лісопих насі ньдибйвив: А ї/ггІ/2. 1 27 а древа
сл

анал й - -е

/у
(посада) (підпис) . (ініціали ти прізвище)

2 де 20 й : ь

тепня року ;

4 ТиЕл 5
/7 / вики? т/й

(лісничий (помічниксоЯ.9.--20З икя

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного

дісогосподарського (лісомисливського). підприємства або представника державного

спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи

інших заходів з поліудшення двиТИЛЯ за результатами огляду санітарного

Конвт ДеОВІК Лдле меле сестию /0202 ивлевадикии

ери КоспедолСККМарно ливодекн -Щесл иех оа

палю
жетон

жи
нюя я

жо нти ютяяя

(посада) 4 (ініціали та прізвище)КЕ зоб рок,

(ініціали та прізвище)



Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

препкО
Дим Республіка Крим, область)їйуд ДГТЕТЕЙ ТП ДОся І

(найменупанйя пласника лісів, постійного лісокористувача)
мл

Лісництво лоріжрняЛЕ

00
урочище ІДДЕВЕЄСГ ТІЕІщх виділ ме по ділянкам?оо. площаББкеанарі

квартал Ме.
Таксаційна характеристика насадження

І метрів, повнота Ох, типо лісу с , рельєф гост експозиція
т грунт иеесси... - ПіДріст кое

свідг, пік ЛВроків, бонітет Вл середній діаметр зе сантимежгрів, середня висота
«2 пи р я

ісок

Дісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодженняонасидження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,

відмирання та всихання дерег, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність

гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші

ЗНАК характерні для нормально дерев) ахфеде дисА иелико рус ос " тза цужежтнняюи я -
Я

Ступінь пошкодження, ураження: ІК доти (поодиноке, слабке,

7 середнх, сильне)

.

5. .

Вид розподілу пошкоджених дерев: сгве ГЕСс. (поодинокий, груповий,

ї куртинний)

Обсяг ушкодженої дерепини на 1 гектарі (окомірно) Ж куб; метрів, у тому числі

сухостійної 2-2... куб, метріп
:

Ознаки погіршення стану лісових насшоудену виявив:

гегрроте М : гол /273
(посада) (підпис) : (ініціали ти прізвище)Ул4 о У 202 року бТл З

ДвуинотРІЙ
(лісничий (помічник (по (ініціали та прізвище)

лісничого)2 254 2041. рокушиет нен свв пове нтж тя юю

Висновокоінженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного

лісогосподарського (лісомисгливського). підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи

інших заходів з поліпшення санітаркого стан ме за результатами огляду санітарного

стану лісової ділянки: ЛЕерЕсуя, МИ /опофиеес СТЕКОЛЕІТЕКИ.
Дрепу /ивовоєртпддопенВСЯ, віхажеооо«Ареа

(посада) (ініціали та прізвище)

лу 22 20 ої/ рок,пащиир с ска лети

-
з



Додаток 2
до Санітарних прапил

ПОВІДОМЛЕННЯ

про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насадженьнин
з,

(Автономна Республіка Крим, область)ТИрЕЕ пТЕТІ
(найменуйання власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Лола дрниале урочище Пресвноггі ТІЄ
пожити пнрнт тні ю свя вояж;

квартал М? 2. виділ М? -щш ділянка Ме... площає"б-2, гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад /0гз , вік «ХОроків, бонітет /., се прулиметь Йо саптим жрів, середня висота

2 метрів, повнота С, типо лісу п- , рельєф /2 суки експозиція
т: 2-3 пПідлісок00утрунт о СИМсуАЕС, підріст

Лісопатологічна характеристика насадження

с-

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,

відмирання та всихання дере, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність

гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші

ознаки, не хадактерні для нормального утану дерев)

присуечтьгЙ сади ДТЕК'Ступінь пошкодження, ураження: ЕІСИ (поолинове, слабо,

Я сервблік, сильке)

Вид розподілу пошкоджених дерев: гаМіжсег Термінун груповий;

нд куртинний)

Обсяг ушкодженої дерспини на ії гектарі (окомірнпо) 0 куб. метрін, у тому числі

сухостійної 227, куб. метрів

Ознаки погіршення стану пісових насадже явив: БЕД жен ра зах
і коев(посада) (підпис) і (ініціали та прізви ще)

мія за: року д |его З ги а серверТЯ
(лісничий (помічник дпис) (ініціали та прізвище)

лісничого)2 всій
Е Зооснеенуаа ша ов сяне ов івана ст тт: захи т

Висновокоінженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного

лісогосподарського (лісомислипського). підприємства або представника держапного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи

інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного

стану лісової ділянки: пе пей и уелебтесей спринтнт ЛевувНК
прОвесДТтемеМІ ворувуєвнит сивебя2

(посада) / я (ініціали та прізвище)

.



Додаток 2
до Санітарних прапил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

хх, «СІлутономна Республіка Крим, область)уАде ДГЕНЕ, ирос(найменупанйя пласника лісів, постійного лісокористувача)
й

Лісництво ДоріпожтвсьЛП урочище ойплавнеллє
квартал Ме. 27, виділ ме й ділянка ме Ж площаовтектарів

Таксаційна характеристика насадження

й метрів, повнота ОХ, типо лісу 277. , рельєф аби сссисию у експозиціяооапеструнтДекан ПІДЛІСОКО У,
СоВА, вік ЛЯроків, бонітет га середній Іаметр 22. тесах середня висота

Лісопатологічна характеристика насадження
Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,

відмирання та всихання дере", захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність
гусені, масовий літ метеликіз, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші

ознаки характерні для нормальноро стану дерев) апресссдіН. лобегужОЛох дерев
Ступінь пошкодження, ураження: -ловох В поганки ві свду

середнє, сильне)
е-еГ

Вид розподілу пошкоджених дерев: ІЙсстєюютьсяся. (поодипокий, груполий,

куртинний)

Обсяг ушкодженої дерепини на 1 гектарі (окомірно) Ж цув, метрів, у тому числі
сухостійної дал куб. метріп

;

Ознаки погіршення стану пісових насаджень» виявив:

СЕ Ен МИ ї Де ,/8/5виде(посада) (підпис) : (ініціали та прізни ще)Мо. 20. рокуТОМИ ще
ЛеТДсслеесї, МІХ

«(лісничий (помічник (підпис) (ініціали та прізвище)
лісничого)

до Й одирокупе иттиВисновок інженера  підділу (сектору) охорони їі захисту лісу державного
лісогосподарського (лісомисливського). підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення уйух ох за результатами огляду санітарного
стану лісової ділянки: ГЕЙкА а Ополе СТЕК МЕСТО СЕМ

БрипулиБовоєряпордетеніАГ впрічуєвлих;000000рел(посада) 0 (ініціали та прізви ще)й шизвеввесні иннввивии тт»



Додаток 2
до Санітарних прапил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насадженьони(лвтономна Республіка Крим, область)

у 'Ал,ет/ТЕЛ СЕТптн вн

яюянн

свтсяк
вятеня тю я с тижня

(найменупання власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво ба ПІДЕРИ, урочище ПорТжЕвже Єззжжтюсяюх жонюття, ж етютю

квартал Ме виділ ом? ділянкам,шу. площа ле. гектарівож яння вжи

Таксаційна характеристика насадження
Склад /0Ез вік «УЮ років, бонітет р се ндріметр до сантим рів, середня висота2 метрів, повнота ст, тил лісу , рельєф /25 пуигисе/  окспозиція

2000угрунт 0ИЙсоусст. підріст леки ПІДЛІСОК оно
Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння,
відмирання та всихання дере, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність,
гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші
ознаки, че хрбактерні для нормального стану дерев)працеДаоЯ сегоКТС'!ї

Ступінь пошкодження, ураження: ЕЕЕс (поолиноне, слабке,

// сербднк, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев; дере НМПР номях

куртинний)

Обсяг ушкодженої дерепини на 1 гектарі (окомірно) 2 куб. метрів, у тому числі
сухостійної 42с-,куб, метріп

;

жін
Ознаки погіршення стапу лісових насадже явив:

ЕД УТЕК а ' Лфігсмо /л2
й '/ -птюттежия жов сю

(посада) (підпис) А (ініціали та прізни ще)оювн йдгрпаегцої я се бариТЯ
(лісничий (помічник дпис) (ініціали та прізвище)

й лісничого)

Жих с збокусвя вжютя ссяяя Фаіс-аю

Виснопоко інженера  підділу (сектору) охорони і захисту лісу державного
лісогосподарського  (лісомисливського). підприємства або представника державного
спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи
інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного
стану лісової ділянки: 2//ЄиеереІ уеледбдлсссй геолог Левви/литовегреюмто МЕЛЕМИ МИТІТ, Доуйвуєвникі.-жйливеж

(посада) л 2 «ініціали та прізвище)


