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Комiсiя в складi: головного спецiалiста вiддiлу органiзацii охорони i захисту лiсу,
мисливського господарства та охорони праui Харкiвського ОУЛМГ !рiбнохода С. В.,
начальника вiддiлу монiторингу стану лiсових насаджень ДСЛП <Харкiвлiсозахист))
Вороб'я е. В., головного лiсничого ЩП кIзюмський лiсгосп>> Романенко С. С., лiсничого
Артемiвського лiсництва ехнiча В. М., за участю старости Капитолiвського старостинського
округу ОскiлБськоТ сiльськоТ об'еднаноi територiальноi громади евченка К.О., провела
обстеrкення соснових насаджень Артемiвського лiсництва, ДП кIзюмський лiсгосп>, що
потребують проведення суцiлъноi рубки caHiTapHoi.

Площа обстеження склаJIа: 612 ta.
За результатами обстеження встановлено:

Кв. 7 вид. 1.1 площа 0r9 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
1 0Сз. BiK 60 poKiB. IA бонiтет, повнота 0,7, сер. висота 23 м, сер. дiап,rетр 26 см, ТЛУ * Bz ДС.
Категорiя захисностi - лiсогосподарська частина лiсiв зелених зон.

Пiд час проведення обстеження встановлено:склад насад)ttення 10Сз, I бонiтет,
повнота 0,4110,05, сер. висота22 м, сер. дiаметр24 см.

Кв. 28 впд.22.| площа 0,8 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насад}кення
10Сз, BiK 75 poKiB, I бонiтет, повнота 0,6, сер. висота 2l м, сер. дiаметр 22 см, ТЛУ - Bz ДС.
Категорiя захисностi - лiсогосподарська LIастина лiсiв зелених зон.

Пiд час проведення обсте>ttення встановлено:склад насадження 10Сз, II. бонiтет,
повнота 0,67/0,07, сер. висота22м, сер. дiаметр22 см.

, Кв. 35 вид. 7.1 площа 0r3 га. Згiдно MaTepiarriB лiсовпорядкування склад насадження
l0Сз, BiK 84 роки, I бонiтет, повнота 0,7, сер. висота 2З м, сер. дiаметр 22 см, ТЛУ - AzC.
Категорiя захисностi - лiсогосподарська частина лiсiв зелених зон,

Пiд час проведення обстеження встановлено:склад насадження 10Сз, II бонiтет,
повнота 0,5710,06, сер. висота24 м, сер. дiаметр26 см.

Кв. 49 вид. 30 площа 0,3 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкува}Iня склад насадження
10Сз, BiK 68 poKiB, IA бонiтет, повнота 0,7, сер. висота 2З м, сер. лiаметр 22 см, ТЛУ - ВzДС.
Категорiя захисностi - лiсогосподарська частина лiсiв зелених зон.

Пiд час проведення обстеження встановлено:склад насадження l0Сз, II бонiтет,
повнота 0,4710,04, сер. висота22м, сер. дiаметр24 см.

Кв. 50 вид. 11.1 площа 0r3 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
l0СзК, BiK 78 poKiB, I бонiтет, повнота 0,6, сер. висота 24 м, сер. дiаметр 26 см, ТЛУ - Bz ДС.
Категорiя захисностi - лiсогосподарська частина лiсiв зелених зон.

Пiд час проведення обстеrкення встановлено:склад насад}кення 10СзК, II бонiтет,
повнота 0,4J10,04, сер. висота22 м, сер. дiаметр 24 см.

; Кв. 70 вид. 14.2 площа 1r0 га. Згiдно матерiагliв лiсовпорядкування склад насадження
10СзК, BiK 59 poKiB, I бонiтет, повнота 0,4, сер. висота 18 м, сер. лiаметр 20 см, ТЛУ -
С2ЛДС. Категорiя захисностi - лiсогосподарська частина лiсiв зелених зон.

Пiд час проведення обстеження встановлено:склад насадження l0СзК, I бонiтет,
повнота 0,3410,03, сер. висота20 м, сер. лiаметр 20 см.

Кв.72 вид. 1.1 площа 1,0 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад riасадже}Iня
l0Сз, зiк 60 poKiB, lA бонiтет, повнота 0,7, сер. висота 22 м, сер. дiаметр 20 см, ТЛУ - Bz ДС.
Категорiя захисностi * лiсогосподарська частина лiсiв зелених зон.

Пiд час проведення обстеження встановлено:склад насадження 10Сз, II бонiтет,
повнота 0,75i0,06, сер. висота 20 м, сер. дiаметр 22 см.



' Кв. 86 вид. 1.2 площа 0r8 га. Зl,i21lltl Mlt,l,cpitt_lliB лiсовпорядкування склад
10Сз, BiK 82 роки, I бонiтет, повнота 0,5, cc1-1. l}исота 24 м, сер. лiаметр26 см,
категорiя захисностi - лiсогосподарська ttzlc,l,иItil лiсiв зелених зон.

Пiд час проведення обстеження l}с,I,alllоl]лено:склад насацження l0Сз,

насадження
ТЛУ - AzC.

II бонiтет,
повнота 0,З210.07. сер. висота2З м, сер. лi:rмеr,р 26 см,

Кв. 89 ,"л. i.3 площа 0,8 га. Згiдrrо матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
10Сз, BiK 90 poKiB, I бонiтет, повнотzl 0,5, сер. висота 25 м, сер, лiаметр 26 см, ТЛУ - ВzДС.
категорiя захисностi - лiсогосподарсы(zl (Iастина лiсiв зелених зон.

Пiд час проведення обстеження встановлено:скJIад насадження l0Сз, II бонiтет,
повнота 0,4610,01, сер. висота25 м, сер. дiаметр 30 см.

у вищезазначених насадженнях виявлено всихання дерев та ix груп Вiд Ураження
iнфекцiйним захворюванням коренева губка. Вiдмiчено xapakTepнi ознаки,ураження дерев
iнфекцiйними захворюваннями соснова губка, облямований труiовик, рак .ii"r*u. Ступiнь
ураження сильний. Характер всихання куртинний. В серединi та по периметру куртин
ЗНаХОДЯТЬСЯ СТОЯЧi Та ПОВаЛеНj Дерева V - VI категорiТ фiзiологiчного стану, вiдirрацьованi
стовбуровими шкiдника^,{и (вусачi, златки). Коренева система виваJIених дерев уражена
гнилизною корозiйно - деструктивного типу. ,Щерева у мiжосередковому просiорi (rir - ш
категорiТ фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, 

"*ороч"*rЙй 
прирiст.

На ослаблениХ деревах III ry категорiТ вiдмiчено спроби заселення стовбуровими
ШКiДНИКаМИ З рОДини короiдiв (верхiвковий короiд, короiд стенограф). В насадженrri
ПРИСУr'Нi ДеРеВа Зi зламаними стовбурами, вершинами, лерева з 

"u*rпоЙ 
300 i бiльше вiд

вертикальноТ oci.
НасадrкенНя втратиЛо бiологiЧну стiйкiСть. ПроведеннЯ вибiрковоi caHiTapHoi рубклr

призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повнот втрати технiчнот якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекчiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. ЛЪ 4 - 6,27 - 33 кСанiтарних правил в
лiсах УкраiЪи> комiсiя вважас за необхiдне призначити на даних дiлянках лiсу сучiльну
рубку caHiTapHy на 2027 piK. Розробку провести згiдно розроблених технолоri"rпr* nupr.
Лiсовiдновлення провести у найкоротший TepMiH (протягом 2 poKiB), шляхом створення
лiсових культур цiльових порiд, згiдно проекту лiсових культур. В сумiжних насадженнях
рекомендовано вести посилений нагляд, 3 метою запобiгання масового розповсюдження
iнфекцiйних захворювань та стовбурових шкiдникiв, при необхiдностi проектувати заходи з
полiпшення санiтарного стану лiсiв.
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