
Акт
лiсопатологiчного обстеження та оцiнки санiтарного стану насаджень,

що потребують проведення суцiльних рубок санiтарних

3l серпня 202l р. м. Iзюм

Комiсiя в складi: головного спецiалiста вiддiлу органiзацii охорони i захисту лiсу,
мисливського господарства та охорони працi Харкiвського оУЛМГ .Щрiбнохода е. В.,
головного лiсопатолога дслП кХаркiвлiсозахист) Вороб'я е. В., провiдного iнженера
охорони та захисту лiсу ЩП кIзюмський лiсгосп> Шаповалова В. в., в. о. лiсничого
петрiвського лiсництва Жмулика д. в., за участю старости Протопопiвського
старостинського округу Балаклiйськот Micbkoi об'еднаноi територiальноi громади
Сирова о. в., провела обстеження насадженЬ Петрiвського лiсництва ЩП <Iзюмський
лiсгосп>, що потребують проведення сучiльноi рубки caHiTapHoT,

За результатами обстеження встановлено:
Петрiвське л - во:

Кв. 217 виц.7.1площа 0r9 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування скJIад насадження
8СзlБпlСз, BiK 7ll7|l|2| piK, I бонiтет, повнота 0,5, сер. висота 20l1r8l24 м, сер. дiаrrлетр
20l18lз2 см, ТЛУ - ArC. Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико-
культурного призначення. Категорiя захисностi - лiси наукового призначення, включаючи
генетичнi резервати, дендрологiчнi сади.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 9СзlБп+Ос, I бонiтет,
повнота 0,46/0,02, сер. висота25 м, сер. дiаметр 28 см.

У ХОДi проВеДення лiсопатологiчного обстеження даного насадження виявлено
локальнУ деградацiЮ, ослаблеНня та всихання дереВ та ix груп вiд ураження iнфекцiйним
захворюванням коренева губка. Ступiнь ураження насадження сильний, характер ураження
куртинний. В серединi та по периметру куртин знаходяться стоячi та поваленi дерева V - VI
категорii фiзiологiЧного стаНу, вiдпраЦьованi стовбуроВими шкiДниками (вусачi, златки).
КopеневaсистеМaBиBaлeниxДеpeBМa€oЗнaкиypaжeннягнилизнoюкopoзiйнo
деструктивного типу. Щерева у мiжосередковому просторi (ш _ Iv категорii фiзiологiчного
стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст. На окремих деревах
вiдмiчено xapakTepнi ознаки ураження дерев iнфекцiйними з€lхворюваннями облямований
трутовик, березова губка, несправжнiй осиковий трутовик, бактерiальний рак та рак сiрянка.
на деревах III - ry категорii фiзiологiчного стану вiдмiчено спроби заселення стовбуровими
шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, воликий та малий
cocHoBi лубоiди). В насадженнi присутнi дерева зi зламаними стовбурами, вершинами,
дерева з нахилом 30" i бiльше вiд вертикальноi oci.

НасаджеНня втратИло бiолоГiчну стiйКiсть. ПроВеденнЯ вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. Ns 4 - 6,27 - З3 кСанiтарних правил в
.ilicax Украiни> комiсiя вважас за необхiдне призначити у кв.2|7 видiл 7.1 на ппощi 0,9 га
суuiльнУ рубкУ caHiTapHY та провесТи iT У 2022 poui. Розробку провести згiдно розроблених
технологiчних карт. Лiсовiдновлення провести у найкоротший TepMiH (протягом 2 poKiB
пiсля рубки), шляхом створення лiсових культур цiльових порiд, згiдно проекту лiсових
культур. В сумiжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою
запобiгання масового розповсюдження iнфекцiйних захворювань та стовбурових шкiдникiв,
при необхiдностi проектувати заходи з полiпшення санiтарного стану лiсiв.
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Акт
лiсопатологiчного обстеження шасаджень,

що потребують проведення суцiльних рубок сапiтарних

l3 жовтня 202l р. м. Iзюм

Комiсiя в складi: головного спецiалiста вiддiлу органiзацii охорони i захисry лiсу,
мисливського господарства та охорони працi Харкiвського ОУЛМГ Щрiбнохода С. В.,
головного лiсопатолога ДСЛП <Харкiвлiсозахист> Вороб'я е. В., головного лiсничого
.ЩП кIзюмський лiсгосп> Романенко С. С., в. о. лiсничого Петрiвського лiсництва
Савельсва С. А., за участю заступника Iзюмського мiського голови Iщука М. О., провела
обстеження соснових насаджень Петрiвського лiсництва, ,.ЩП <Iзюмський лiсгосп>>, що
потребують проведення суцiльноi рубки caHiTapHoi.

За результатами обстеження встановлено:
Кв. 282 влlд. 7.| площа 0r5 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження

10Сз, BiK 71 piK, III бонiтет, повнота 0,9, сер. висота l5 м, сер. дiаrrлетр 16 см, ТЛУ - ВlДС.
Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико - культурного призначення.
Категорiя захисностi лiси наукового призначення, вкJIючаючи генетичнi резервати,
дендрологiчнi сади.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження l0Сз+Бп, III бонiтет,
повнота 0,68/-, сер. висота 19 м, сер. дiаметр 20 см.

Лiсопатологiчним обстеженням вiдмiчено локальну деградацiю деревостану в наслiдок
всихання дерев та ix груп вiд ураження iнфекцiйним захворюванням коренева ryбка. Сryпiнь
ураження насадження сильний, характер всихання куртинний. В серединi та по периметру
куртин знаходяться стоячi та повitленi дерева V - VI категорii фiзiологiчного стану,
вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система вивЕlлених дерев

уражена гнилизною корозiйно - деструктивного типу. .Щерева у мiжосередковому просторi (III

- IV категорii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст.
На деревах III - IV категорii фiзiологiчного стану вiдмiчено спроби заселення стовбуровими
шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий та малий cocHoBi
лубоiди). Вiдмiчено xapaкTepнi ознаки урtDкення дерев iнфекцiйними захворюваннями
облямований трутовик, рж сiрянка. В насадженнi присутнi дерева зi зламаними стовбурtlми,
вершинil]\ли, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноТ втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовищ4 виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. ]ф 4 - 6,27 - 33 <Санiтарних правил в лiсах
Украiни> комiсiя вважае за необхiдне призначити у кв.282 вид. 7.1 на площi 0,5 га сучiльну
рубку caHiTapHy та провести iT у 2022 роцi. Розробку провести згiдно розроблених
технологiчних карт. Лiсовiдновлення провести у найкоротший TepMiH (протягом 2 poKiB пiсля

рубки), шJuIхом створення лiсових культур цiльових порiд, згiдно проекту лiсових кульryр. В
сумiжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагJuIд, з метою запобiгання масового

розповсюдження iнфекцiйних захворювань та стовбурових шкiдникiв, при необхiдностi
проектувати заходи з полiпшення санiтарного стану лiсiв.
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Акт
лiсопатологiчного обстеження та оцiнки санiтарного стану насаджень,

що потребують проведення суцiльних рубок санiтарних

31 серпня 2021 р. м. Iзюм

Комiсiя в складi: головного спецiалiста вiддiлу органiзацii охорони i захисту лiсу,
мисливського господарства та охорони прачi Харкiвського ОУЛМГ .Щрiбнохода €. В.,
головного лiсопатолога ЩСЛП <Харкiвлiсозахист) Вороб'я С. В., провiдного iнженера з
охорони та захисту лiсу ЩП <Iзюмський лiсгосп> Шаповалова В. В., лiсничого Iзюмського
лiсництва Ковтуновича А. А., за участю заступника Iзюмського мiського голови Iщука М. О.,
провела обстеження насаджень Iзюмського лiсництва ЩП <Iзюмський лiсгосп>>, що
потребують проведення суцiльноТ рубки caHiTapHoi.

За результатами обстеження встановлено:
Iзюмське л - во:

Кв. 181 вид. 1.1 площа 0,3 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування скJIад насадження
l0Сз, BiK 86 poKiB, I бонiтет, повнота 0,85, сер. висота 25 м, сер. дiаметр24 см, ТЛУ - AzC.
Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико - культурного призначення.
Категорiя захисностi - лiси наукового призначення, включаючи генетичнi резервати,
дендрологiчнi сади.

Пiд час проведення обстеження встановлено: скJIад насадження 10Сз, IV бонiтет,
повнота 0,87/-, сер. висота 18 м, сер. лiаметр 20 см.

В ходi проведення обстеження даноТ дiлянки виявлено локальну деградацiю
насадження в наслiдок поступового ослаблення, вiдмирання дерев та ik груп вiд ураження
iнфекцiйним захворюванням коренева губка. Ступiнь ураження сильний, характер всихання
куртинниЙ. В серединi та по периметру куртин знаходяться стоячi та поваленi дерева V - VI
категорiТ фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки).
Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозiйно - деструктивного типу.
{ерева у мiжосередковому просторi (III IV категорii фiзiологiчного стану) мають
вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст, ознаки заселення стовбуровими
шкiлниками з родини короlлiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий та малий
cocHoBi лубоiiи). Вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження дерев iнфекцiйними
ЗахВОрюВаннями рак сiрянка, соснова губка та облямоваirиЙ трутовдк. В насадженнi присутнi
дерева зi зламаними стовбурitми, вершинами, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд вертикаrrьноi
oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 181 впц. 6.2 площа 0r4 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування скJIад насадження
10Сз, BiK 91 piK, I бонiтет, повнота 0,80, сер. висота 26 м, сер. дiаметр 28 см, ТЛУ - ВzДС.
Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико - культурного призначення.
Категорiя захисностi - лiси наукового призначення, включаючи генетичнi резервати,
дендрологiчнi сади.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження l0Сз, III бонiтет,
повнота 0,70l-, сер. висота2З м, сер. дiаметр 25 см.

Пiд час проведення обстеження даноТ дiлянки вiдмiчено деградацiю деревостану в
хоДi поступового ослаблення, вiдмирання дерев та ix груп вiд ураження iнфекцiйним
Захворюванням коренева губка. Ступiнь ураження сильний, характер всихання куртинний. В
серединi та по периметру куртин знаходяться стоячi та поваJIенi дерева V - VI категорii
фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Коренева
система вивалених дерев уражена гнилизною корозiйно - деструктивного типу. ,Щерева у



мiжосередковому просторi (III - IV категорii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо -

зелену хвою, вкорочений прирiст, ознаки заселення стовбуровими шкiдникttми з родини
короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий та малий cocHoBi лубоiди). Вiдмiчено
xapaкTepнi ознаки ураження дерев iнфекцiйними захворюваннями рак сiрянка, соснова губка
та облямований трутовик. В насадженнi присутнi дерева зi зламаними стовбурами,
вершин€}ми, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоТ caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 262 вид. 12.1 площа 0,5 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад
насадження 10Сз, BiK 83 роки, I бонiтет, повнота 0,75, сер. висота 25 м, сер. дiаметр 28 см,
ТЛУ - ВzДС. Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико - культурного
призначення. Категорiя захисностi - лiси наукового призначення, включаючи генетичнi

резервати, дендрологiчнi сади.
Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз, I бонiтет,

повнота 0,6410,03, сер. висота24 м, сер. лiаметр 31 см.
Лiсопатологiчним обстеженням дiлянки виявлено локальну деградацiю насадження в

наслiдок поступового ослаблення та вiдмирання дерев вiд ураження iнфекцiйним
захворюванням коренева губка. Ступiнь ураження сильний, характер розповсюдження
куртинний. В серелинi та по периметру куртин знаходяться стоячi та повЕlленi дерева V - VI
категорii фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки).
Коренева система вивiulених дерев уражена гнилизною корозiйно - деструктивного типу.

.Щерева у мiжосередковому просторi (Ш ry категорii фiзiологiчного стану) мають
вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст, ознtlки заселення стовбуровими
шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий та малий
cocHoBi лубоiди). Вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження дерев iнфекцiйними
захворюваннями рак сiрянка, соснова губка та облямований трутовдк. В насадженнi присутнi
дерева зi зламаними стовбурами, вершинаN{и, дерева з нахилом 30u i бiльше вiд вертикальноТ
oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
IIризведе до зменшення tIовноти нижче встановлених'меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 262 вид. |2.2 площа 0r4 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад
насадження 10Сз, BiK 83 роки, I бонiтет, повнота 0,75, сер. висота 25 м, сер. дiаметр 28 см,
ТЛУ - ВzДС. Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико-культурного
призначення. Категорiя захисностi - лiси наукового призначення, включаючи генетичнi

резервати, дендрологiчнi сади.
Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз, I бонiтет,

повнота 0,44l0,0l, сер. висота24 м, сер. дiаметр 29 см.
В ходi лiсопатологiчного обстеження даноТ дiлянки виявлено поступову деградацiю

насадження в наслiдок ураження iнфекцiйним захворюванням коренева губка. Ступiнь

ураження сильний, всихання мае куртинний характер. В серединi та по периметру куртин
знаходяться стоячi та повЕlленi дерева V - VI категорii фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi
стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система вивчIлених дерев уражена
гнилизною корозiйно - деструктивного типу. .Щерева у мiжосередковому просторi (ПI - IV
категорii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст"
ознаки заселення стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий
короiди, великий та малий cocHoBi лубоiди). Вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження дерев
iнфекцiйними захворюваннями рак сiрянка, соснова губка та облямований трутовик. В



насадженнi присутнi дерева зi зламаними стовбурами, вершинЕll\dи, дорева з нахилом 300 i

бiльше вiд вертика;lьноТ oci.
Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки

призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноТ якостi деревини, руйнування лiсового
середовищ4 виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 300 вид. 18.1 площа 0,б га. Згiдно маторiалiв лiсовпорядкування склад
насадження 10Сз, BiK 56 poKiB, III бонiтет, повнота 0,70, сер. висота 12 м, сер, дiаметр 14 см,
ТЛУ - ДlС. Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико - культурного
призначення. Категорiя захисностi - лiси наукового призначення, включаючи генетичнi

резервати, дендрологiчнi сади.
Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз, III бонiтет,

повнота 0,35/0,03, сер. висота 16 м, сер. лiаметр 18 см.
Пiд час проведення обстеження даноi дiлянки вiдмiчено деградацiю насадження,

ослаблення i вiдмирання дерев та ix груп в наслiдок ураження iнфекцiйним захворюванням
коренева губка. Ступiнь ураження сильний, характер ураження куртинний, наближаеться до
суцiльного. В серединi та по периметру куртин знаходяться стоячi та повitленi дерева V - VI
категорii фiзiологiчного стану, вiдпрачьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки).
Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозiйно - деструктивного типу.

.Щерева у мiжосередковому просторi (III IV категорii фiзiологiчного стану) мають
вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст, ознаки заселення стовбуровими
шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий та малий
cocнoBi лубоiди). Вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження дерев iнфекцiйними
захворюваннями рак сiрянка та облямований трутовик. В насадженнi присутнi дерева зi
aпuruЪrr, стовбурами, вершинаN{и, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повЕоi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань i

стовбурових шкiдникiв.
Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. JtlЪ 4 - 6,2J - 33 кСанiтарних правил в

лiсах УкраiЪи> комiсiя вважае за необхiдне призначи,гиу кв. 181 видiл 1.1 на площi 0,3 га;

кв. 181 видiл 6.2на площi 0,4 га; кв.262 видiл 12.| на площi 0,5 га; кь.262 видiл |2.2на
площi 0,4 га; кв. 300 видiл 18.1 на площi 0,6 га сучiльнi рубки caHiTapHi та провести ix у
2022рочi. Розробку провести згiдно розроблених технологiчних карт. Лiсовiдновлення
провести у найкоротший TepMiH (протягом 2 poKiB пiсля рубки), шляхом створення лiсових
культур цiльових порiд, згiдно проекту лiсових культур. В сумiжних насадженнях

рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобiгання масового розповсюдження
iнфекцiйних захворювань та стовбурових шкiдникiв, при необхiдностi проектувати заходи з

полiпшення санiтарного стану лiсiв.

Пiдписи:
В. !рiбнохол

Воробей

шаповалов

IщУк

Ковтунович

бjщ
firмз"}хYqffi



Акт
лiсопатологiчного обстеження насаджень,

що потребують проведення суцiльних рубок санiтарних

13я<овтня 2021 р, м. Iзюм

Комiсiя в складi: головного спецiалiста вiддiлу органiзацii охорони i захисту лiсу,
мисливського господарства та охорони працi Харкiвського ОУЛМГ Щрiбнохода е. В.,
головного лiсопатолога ДСЛП <Харкiвлiсозахист) Вороб'я €. В., головного лiсничого
/]П кIзюмський лiсгосп> Романенко С. С., лiсничого Iзюмського лiсництва
Ковтуновича А. А., за участю заступника Iзюмського мiського голови Iщука М. О., провела
обстеження соснових насаджень Iзюмського лiсництва, .ЩП <Iзюмський лiсгосп>>, що
потребують проведення суцiльноi рубки caHiTapHoi.

За результатами обстеження встановлено:

Кв. 231 вид. 17.1 площа 0о9 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
l0Сз, BiK 101 piK, II бонiтет, повнота 0,70, сер. висота 24 м, сер. лiаметр 32 см, ТЛУ - В2ДС.
Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико - культурного призначення.
Категорiя захисностi - лiси наукового призначення, включzlючи генетичнi резервати,
дендрологiчнi сади.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз, III бонiтет,
повнота 0,46/-, сер. висота24 м, сер. дiаметр 2б см.

В результатi лiсопатологiчного обстеження вiдмiчено cTpiMKy деградацiю
деревостану, ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок ураження iнфекцiйним
захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкiдникiв
(rtlестизубий короiл. великий та малий cocHoBi лубоiли). Ступiнь ураження та пошкодженIuI
си:tьний. характер всихання куртинний. В серединi та по периметру куртин знаходяться
стоячi та поваJIенi дерева V - VI категорii фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими
шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною
корозiйно - деструктивного типу. Щерева у мiжосередковому просторi (Ш - IV категорii
фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст. На деревах
Ш - ry категорii фiзiологiчного стану вiдмiчено ознаки. заселення стовбуровими шкiдниками
з родини короiдiв. Вiдмiчено xapaкTepнi ознаки уражоння дерев iнфекцiйними
захворюваннями соснова губка, облямований трутовик, рак сiрянка. В насадженнi присlтнi
дерева зi злаrпланими стовбурами, вершинiij\{и, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноi
oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоf caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноТ втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища. виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 231 вид. 20.1 площа 0о1 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
8Сз2Сз, BiK 96181 poKiB, I бонiтет, повнота 0,60, сер. висота 2512З м, сер. дiаметр З2124 см,
ТЛУ - ВzДС. Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико - культурного
призначення. Категорiя захисностi - лiси наукового призначення, включаючи генетичнi
резервати, дендрологiчнi сади.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз, II бонiтет,
повнота 0,59l-, сер. висота25 м, сер. лiаметр 28 см.

В ходi лiсопатологiчного обстеження вiдмiчено поступову деградацiю деревостану,
всихання дерев та ix груп в наслiдок ураження iнфекчiйним захворюванням коренева губка
та масового розповсюдження стовбурових шкiдникiв (шестизубий короiд, великий та малий
cocHoBi лубоiди). Ступiнь ураження та пошкодження сильний, характер всихання куртинний.
В серединi та по периметру куртин знаходяться стоячi та повi}ленi дерева V - VI категорii
фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Коренева



система вив€lлених дерев уражена гнилизною корозiйно - деструктивного типу. .Щерева у
мiжосерелковому просторi (Ш - IV категорii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо -

зелену хвою, вкорочений прирiст. На деревах III - IV категорii фiзiологiчного стану вiдмiчено
спроби заселення стовбуровими шкiдникtlми з родини короТдiв. Вiдмiчено xapaкTepнi ознаки

ураження дерев iнфекцiйними захворюваннями соснова ryбка, облямований трутовик, рак
сiрянка. В насадженнi присутнi дерева зi зламаними стовбурtlми, вершинzlми, дерева з нахилом
300 i бiльше вiд вертика_пьноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi санiтарноi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникненн я та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. Jф 4 - 6,27 - 33 <Санiтарних правил в лiсах
УкраТни> комiсiя вважае за необхiдне призначити у кв.2З 1 вид. 17 .l на площi 0,9 га та кв. 231

вид. 20.1 на площi 0,1 га сучiльнi рубки caHiTapHi та провести ix у 2022 рочi. Розробку провести
згiдно розроблених технологiчних карт. Лiсовiдновлення провести у найкоротший TepMiH
(протягом 2 poKiB пiсля рубки), шляхом створення лiсових цультур цiльових порiд, згiдно
проекту лiсових культур. В сумiжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з

метою запобiгання масового розповсюдження iнфекцiйних захворювань та стовбурових
шкiдникiв, при необхiдностi проектувати заходи з полiпшення санiтарного стану лiсiв.

Пiдписи:

Воробей

романенко

Iштук

Ковryнович



Акт
лiсопатологiчного обстеrкення та оцiнки санiтарного стану насаджень,

що потребують проведення суцiльних рубок санiтарних

31 серпня 202l р. м. Iзюм

Комiсiя в складi: головного спецiа-пiста вiддiлу органiзацii охорони i захисту лiсу,
мисливського господарства та охорони праui Харкiвського ОУЛМГ ,.Щрiбнохода е. В.,
головного лiсопатолога ЩСЛП кХаркiвлiсозахист)) Вороб'я €. В., провiдного iнженера з

охорони та захисту лiсу ЩП <Iзюмський лiсгосп> Шапова-пова В. В,, лiсничого
Завгороднiвського лiсництва CepiKoBa С. О., за участю старости Петрiвського
старостинського округу Балаклiйськоi MicbKoi об'еднаноi територiальноi громади
Фоменка В. М., провела обстеження насадження Завгороднiвського лiсництва
,ЩП <Iзюмський лiсгосш>, що потребуе проведення суцiльноi рубки caHiTapHoi.

За результатами обстеження встановлено:
Завгороднiвське л - во:

Кв. 453 вид. 26.1 площа 0r3 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад
насадження 10Сз, BiK 81 piK, I бонiтет, повнота0,70, сер. висота23 м, сер. дiаJvI9тр 26 см, ТЛУ

В2ДС. Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико-культурного
призначення. Категорiя захисностi - лiси наукового призначення, включаючи генетичнi
резервати, дендрологiчнi сади.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз, I бонiтет,
повнота 0,80/0,02, сер. висота 20 м, сер. дiаметр 23 см.

В ходi проведення лiсопатологiчного обстеження даного нЬсадження вiдмiчено
деградацiю деревостану в наслiдок всихання дерев та ix груп вiд ураження iнфекцiйним
захворюванням коренева губка. Ступiнь ураження сильний, характер всихання куртинний
наближаеться до суцiльного. В серединi та по периметру куртин знаходяться стоячi та
поваленi дерева V VI категорii фiзiологiчного стану, вiцпрацьованi стовбуровими
шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система вив€tлених дерев мас ознаки ураження
гнилизною корозiйно - деструктивного типу. !ерева у мiжосередковойу просторi (Ш - IV
категорii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочоний прирiст,
Вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження окремих дерев iнфекцiйними захворюваннями
соснова губка, облямований трутовик, рак сiрянка. На ослаблених деревах III - IV категорii
вiдмiчено спроби заселення стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий
короiд, короiд стенограф, великий та ма_ший сосновий лубоЦ). В насадженнi присугнi дерева
зi зла:rланими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30U i бiльше вiд вертика,чьноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноТ якостi деревини, руйнування лiсового
середовищц виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань i
стовбурових шкiдникiв.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. Jф 4 - 6,27 - 3З <<Санiтарних правил в
лiсах УкраiЪи> комiсiя вважас за необхiдне призначити у кв. 453 видiл 26.1 на площi 0,3 га
сучiльну рубку caHiTapHy та провести ii у 2022 рочi. Розробку lrровести згiдно розроблених
технологiчних карт. Лiсовiдновлення провести у найкоротший TepMiH (протягом 2 poKiB
пiсля рубки), шляхом створення лiсових культур цiльових порiд, згiдно ITpoeKTy лiсових
культур. В сумiжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою
запобiгання масового розповсюдження iнфекцiйних захворювань та стовбурових шкiдникiв,
при необхiдностi проектувати заходи з полiпшення санiтарного стану лiсiв.

iбноход
. В. Воробей
. В. Шаповалов

В. М. Фоменко
С. О. CepiKoB

Пiдписи:

,t :li



Акт
лiсопатологiчного обстеження та оцiнки санiтарного стану насаджень,

що потребують проведення суцiльних рубок санiтарних

31 серпня 2021' р. м. Iзюм

Комiсiя в складi: головного спецiалiста вiддiлу органiзацii охорони i захисту лiсу,
мисливського господарства та охорони працi Харкiвського оулмг Щрiбнохода С. в.,
головного лiсопатолога дслП кХаркiвлiсозахист) Вороб'я С. В., провiдного iнженера
охорони та захисту лiсу ЩП кIзюмський лiсгосп> Шаповалова в. в., лiсничого
придонечького лiсництва Щомашкiна П. С.. за участю старости Заводського старостинського
окр}гу Оскiльськот сiльськот об'сднаноi територiальноi громади Чегринця м. м., провела
обстеlкенНя насаджень ПридоНецькогО лiсництва !П кIзюМський лiсгосп>>, що потребують
проведення сучiльноi рубки санiтарноi.

За результатами обстеження встановлепо:
Придошецьке л - во:

Кв. 23 вид. 14.1 площа 0,4 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
10Сз, BiK 60 poKiB, I бонiтет, повнота 0,85, сер, висота 19 м, сер. дiаметр 18 см, тлу _ в2дс.
категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико - культурного призначення.
категорiя захисностi - лiси наукового призначення, включаючи генетичнi резервати,
дендрологiчнi сади.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10 Сз, II бонiтет,
повнота 0,84/0,01, сер. висота21r м, сер. дiаметр 20 см.

В результатi лiсопатологiчного обстеження даноТ дiлянки вiдмiчено cTpiMKy
деградацiю деревостану. ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок ураження
irrфекrtiйним захворюванняМ коренева губка та масового розповсюдження стовбурових
tttKi.ltlиKiB (шестизубий короrл. великий та малий cocHoBi лубоiли). Слiд вiдмiтити, що на
cTpiMKe пiдвищення темпiв всихання впливаютЬ тривалi посухи та високi температУРи, Що
спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також розвиток iнфекuiйного захворювання ilенангiевий
некроз, xapakTepнi ознаки ураження яким було виявлено при обстеженнi. Ступiнь ураження
та пошкодження сильний, характер всихання куртинний. В серединi та по периметру куртин
знаходяться стоячi та поваJIенi дерева v - и категорiт фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi
стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система вивtulених дерев уражена
гнилизною корозiйно - деструктивного типу. .Щерева у мiжосередковому просторi (III - I\/
категорii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст.
вiдмiчено xapakTepнi ознаки ураження дерев iнфекцiйними захворюваннями облямований
тр}"товик, рак сiрянКа. В насадженнi присутнi дерева зi зламаними стовбурами, вершинЕlп4и,
дерева з нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноТ oci.

НасадженНя втратиЛо бiологiЧну стiйкiСть. ПроведеннЯ вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повнот втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища. виникнення та розповсюдження осерелкiв iнфекцiйних захворювань та
с I сlвбчрсlвих шкiдникiв.

Кв. 499 вид. 12.1 площа 0,5 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
10Сз, BiK 74 роки, II бонiтет, повнота 0,60, сер. висота 20 м, сер. дiаметр 20 см, тлу - в2дс.
категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико - культурного призначення.
категорiя захисностi - лiси наукового призначення, включаючи генетичнi резервати,
дендрологiчнi сади.

пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10сз, I бонiтет, повнота
0,6З10,01, сер. висота25 м, сер. лiаметр 28 см.

В результатi проведеного лiсопатологiчного обстеження насадження вiдмiчено
cTpiMKy деградацiю деревостану, ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок
ураження iнфекцiйним захворюванням коренева губка. cTpiMke пiдвищення темпiв всихання,
що вiдмiчено в поточному роцi викликано тривалими посухами та високими температурами,



цс сflостерiгаються в ocTaHHi роки, а Talio)ii рuзЕ!t,I,кол,l irrфекчiiiIrlrх захворIовань, за

характерними 0знаками урая(ення виявленими при обстеженнi iдентифiкованого як

ценангiсвий некроз. Сryпiнь ураження насадження сильний, характер всихання груповий та
куртинний. В серединi та по периметру куртин всихання знt}ходяться стоячi та поваленi

дерева V - VI категорii фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками
(вусачi, златки). Коренева система вивi}лених дерев уражена гнилизною корозiйно -
деструктивного типу. ,Щерева у мiжосередковому просторi (Ш - IV категорiТ фiзiологiчного
стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст та ознаки заселення
стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий
та малий cocHoBi лубоiди). На окремих деревах вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження дерев
iнфекцiйними захворюваннями облямований труговик та рак сiрянка. В насадженнi присутнi
дерева зi зламаними стовбураI\,Iи, вершин.lми, дерева з нzlхилом 30U i бiльше вiд вертикальноi
oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 518 вид. 35.1 площа 0r1 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
10Сз, BiK 62 роки, I бонiтет, повнота 0,70, сер. висота 20 м, сер. дiаметр 20 см, ТЛУ - В2ДС.
Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико - культурного призначення.
Категорiя захисностi - лiси наукового призначення, включаючи генетичнi резервати,
дендрологiчнi сади.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз, II бонiтет,
повнота 0,62l-, сер. висота27 м, сер. дiаметр 28 см.

В ходi лiсопатологiчного обстеження даноТ дiлянки виявлено cTpiMKy деградацiю
деревостану, ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок ура}кення iнфекцiйним
захворюванням коренева губка. CTpiMKe пiдвищення темпiв всихання, шо вiдмiчено в

поточному роцi викликано тривалими посухами та високими температурами, що
спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також розвитком iнфекцiйних захворювань, за
характерними ознакаN{и ураження виявленими при обстеженнi iдентифiкованого як

ценангiсвий некроз. Сryпiнь ураження насадження сидьний, характер всихання груповий та
куртинний. В серединi та по периметру куртин всихання знаходяться стоячi та поваленi
д9рева V - VI категорii фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками
(вусачi, златки). Коренева система виваJIених дерев уражена гнилизною корозiйно
деструктивного типу. .Щерева у мiжосередковому просторi (III - IV категорiТ фiзiологiчного
стану) мають вкорочену блiдо - зеленц хвою, вкорочений прирiст та ознаки заселення
стовбуровими шкiдникilми з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий
та малий cocHoBi лубоiди). На окремих деревах вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження дерев
iнфекцiйними захворюваннями облямований трутовик та рак сiрянка. В насадясеннi присутнi
дерева зi зламаними стовбурами, вершинами, дерева з }Iахилом З00 i бiльше вiд вертикальноi
oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 518 вид.38.1, площа 0r9 га. Згiдно матерiапiв
10Сз+Ос+Бп, BiK 66 poKiB, II бонiтет, повнота 0,70, сер.

А2С. Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного,
призначення. Категорiя захисностi - лiси наукового
резервати, дендрологiчнi сади.

лiсовпорядкування склад насадження
висота 18 м, сер. дiаметр 18 см, ТЛУ
наукового, lсторико - культурного
призначення, вкJIючаючи генетичнi

, ' - Пiд час проведення обстеження встановлено: склад
повнота 0,6410,01, сер. висота24 м, сер. лiаметр 24см.

насадження l 0Сз+,Щз*Бп, I бонiтет,



Лiсопатологiчнилл обсl,е.rltеtлlrяt",i даttоi дiлянкlл вiдплiчено cTpiMKy- деградаriilо
деревостаНу, ослаблення та всихання дереВ та ix груп в наслiдок ураження iнфекцiйним
захворюванням коренева губка. CTpiMKe пiдвищення темпiв всихання, що вiдмiчено В

поточному роui викликано тривалими посfхами та високими темПеРаТУРill\dи, ЩО

спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також розвитком iнфекцiйних зtlхворювань, За

характерними ознаками урa>кення виявленими при обстеженнi iдентифiкованого як

ценангiевий некроз. Ступiнь ураження насадження сильний, характер всихання груповиЙ та
куртинний. В серединi та по периметру куртин всихzlння знаходяться стоячi та поваленi

дерева V _ И категорiТ фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдникаI\dи

(вусачi, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозiЙно -
деструктивного типу. .Щерева у мiжосередковому просторi (III - IV категорii фiзiологiчногО
стану) мають вкорочену блiдо - зрлену хвою, вкорочений прирiст та ознаки заселення

стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий

та малий cocHoBi лубоТди). На окремих деревах вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураЖення ДереВ

iнфекuiйними зirхворюваннями облямований трутовик, несправжнiй дубовий трутовик та рак
сiрянка. В насадженнi присутнi дерева зi зламаними стовбурами, вершинами, дерева З

нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноi oci.
Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки

призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
llасаjl)I(еtlьlя призведе до повнот втрати технiчнот якостi деревини, руйнування лiсового
середовища. виl]икненн я та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захВорЮванЬ Та

стовбурових шкiдникiв.
Кв. 519 вид. 29.1 площа 0r1 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження

5Бп2Ос2ЩзlСз, BtK76116186186 poKiB, III бонiтет) повнота 0,60, сер. висота 20l23l|7l22M, сер.

дiаметр 26128124128 см, ТЛУ - В3ДС. Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового,
iсторико - культурного призначення. Категорiя захисностi - лiси наукового призначення,

включаючи генетичнi резервати, дендрологiчнi сади.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз+.Щз+Бп, II бонiтет,

повнота 0,65/0,01, сер. висота27 м, сер. лiаметр 32 см.
В ходi лiсопатологiчного обстеження даноi дiлянки вiдмiчено cTpiMKy деградацiЮ

деревостану, ослаблення та всихання дерев та ix груп в наолiдок ураження iнфекцiйниМ
захворюванням коренева губка. CTpiMKe пiдвищення темпiв всихання, що вiдмiчено В

поточному рочi викликано тривалими посухами та високими температУраМи, ЩО

спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також розвитком iнфекцiйних захворювань, За

характерними ознаками ура}кення виявленими при обстеженнi iдентифiкованогО ЯК

ценангiсвий некроз. Сryпiнь ураження насадження сильний, характер всихання груповиЙ та
куртинний. В серединi та по периметрц куртин всихання знаходяться стоячi та поваленi

дерева V - VI категорii фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками
(вусачi, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозiЙнО -
деструктивного типу. .Щерева у мiжосередковому просторi (Ш - IV категорii фiзiологiчногО
стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст та ознаки заселення

стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великиЙ

та малий cocHoBi лубоiди). На окремих деревах вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження ДереВ

iнфекцiйними захворюваннями соснова губка, облямований трутовик, несправжнiй дубовий
труговик та рак сiрянка. В насадженнi присутнi дерева зi зламаними стовбурами, вершинами,

дерева з нахилом ЗOu i бiльше вiд вертикальноi oci.
Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоТ caHiTapHoi рУбКи

призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даногО
насадження призведе до повноi втрати технiчноI якостi деревини, руйнування лiсовогО

середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних зi}хворювань та

стовбурових шкiдникiв.
Кв. 519 вид. 33.1 площа 0,7 га. Згiдно матерiалiв л!совпорядкуэання склад на9адж9ннд

l0Сз+Дз+Бп, BiK 101 piK, II бонiтет, повнота 0,50, сер. висота 25 м, сер. лiаметр 40 см, ТЛУ -
В2ДС. Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико - 'культурногО



призначення. Iiа,rегорiя захисностi * лiсlл наукового прiIзЕаliэIiIIя, вклIочаIоtIrt генети.лtti

резервати, дендрологiчнi сади.
Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження l0Сз+Щз+Бп, II бонiтет,

повнота 0,72/0,08, сер. висота26 м, сер. дiаметр З2 см.
Лiсопатологiчним обстеженням дiлянки вiдмiчено oTpiMKy дегралаuiю деревостану,

ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок ураження iнфекцiйним захворюванням
коренева губка. CTpiMKe пiдвищення темпiв всихання, що вiдмiчено в поточному роцi
викликано тривалими посухами та високими температурztми, що спостерiгаються в ocTaHHi

роки, а також розвитком iнфекuiйних захворювань, за характерними ознаками ураження
виявленими при обстеженнi iдентифiкованого як ценангiевий некроз. Ступiнь ураження
насад}кення сильний, характер всихання груповий та куртинний. В серединi та по периметру
куртин всихання знаходяться стоячi-та поваленi дерева V - VI категорiТ фiзiологiчного стану,
вiдтIрацьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система виваIIених дерев

уражена гнилизною корозiйно - деструктивного типу. !ерева у мiжосередковому просторi
(III - IV категорiТ фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений
прирiст та ознаки заселення стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та
шестизубий короiди, великий та малий cocHoBi лубоiди). На окремих деревах вiдмiчено
xapaкTepнi ознаки ураження дерев iнфекцiйними захворюваннями соснова губка,
облямований трутовик, несправжнiй дубовий трутовик, березова губка та рак сiрянка, В
насадженнi прЙсутнi дерева ii .пu*uпrми стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 300 i
бiльше вiд вертикальноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоТ caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноТ втрати технiчноТ якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникненн я "га розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 520 вид. 7.1 площа 0r3 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
l0Сз, BiK 83 роки, II бонiтет, повнота 0,70, сер. висота 27 м, сер. дiаметр 24 см, ТЛУ - А2С.
Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико - культурного призначення.
Категорiя захисностi - лiси наукового призначення, включаючи генетичнi резервати,
дендрологiчнi сади.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз, II бонiтет,
повнота 0,5210,02, сер. висота24 м, сер. дiаметр 28 см.

В результатi обстеження даноТ дiлянки виявлено cTpiMKy деградацiю деревостану,
ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок ураження iнфекцiйним захворюванням
коренева губка. CTpiMKe пiдвищення темпiв всихання, що вiдмiчено в поточному роцi
викJIикано тривалими посухами та високими температурами, що спостерiгаrоться в ocTaHHi

роки, а також розвитком iнфекцiйних захворювань, за характерними ознаками ураження
виявленими при обстеженнi iдентифiкованого як ценангiсвий некроз. Ступiнь ураження
насадження сильний, характер всихання груповий та куртинний. В серединi та по периметру
куртин всихання знаходяться стоячi та поваленi дерева V - VI категорii фiзiологiчного стану,
вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система вивалених дерев

уражена гнилизною корозiйно - деструктивного типу. !ерева у мiжосередковому просторi
(III - IV категорiТ фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений
прирiст та ознаки заселення стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та
шестизубий короiди, великий та малий cocHoBi лубоiли). На окремих деревах вiдмiчено
xapaкTepнi ознаки ураження дерев iнфекцiйними захворюваннями соснова губка,
облямований трутовик та рак сiрянка. В насадженнi присутнi дерева зi зламаними
стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 300 i бiлыllе вiд вертикально'i oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
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 iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.



Кв. 520 вllд. 7.2 площа 0,1 га. ЗгiдIIо l"яэтерiалiв лiсовпорядкува}Iця ск-цад насаджецliя
iOСз, BiK 83 роки, II бонiтет, повнота 0,70, сер. висота 2l м, сер. лiаметр 24 см, ТЛУ - А2С.
Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико - культурного призначення.
Категорiя захисностi - лiси наукового призначення, включаючи генетичнi резервати,
дендрологiчнi сади.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз, II бонiтет,
повнота 0,47/-, сер. висота24 м, сер. дiаметр2З см.

Пiд час проведення лiсопатологiчного обстеження даноi дiлянки виявлено cTpiMKy
деградацiю деревостану, ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок ураження
iнфекцiйним захворюванням коренева губка. CTpiMKe пiдвищоння темпiв всихання, що
вiдмiчено в поточному poui викликано тривалими посухами та високими температурами, що
спостерiгаються в ocTaHHi роки,. а також розвитком iнфекцiйних захворювань, за
характерними ознаками ураження виявленими при обстеженнi iдентифiкованого як
ценангiсвий некроз. Сryпiнь ураження насадження сильний, характер всихання груповий та
куртинний. В серединi та по периметру куртин всихання знаходяться стоячi та поваленi
дерева V - VI категорii фiзiологiчного стану, вiдпраuьованi стовбуровими шкiдниками
(вусачi, златки). Коренева система виваJIених дерев уражена гнилизною корозiйно -
деструктивного типу. Щерева у мiжосередковому просторi (III - IV категорiТ фiзiологiчного
стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст та ознаки заселення
стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий
та малий cocHoBi лубоiди). На окремих деревах вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження дерев
iнфекцiйними захцорюваннями соснова губка, облямований трутовик та рак сiрянка. В

"uauдr*"rrпi 
присутнi дерева зi зламаними стовбурами, вершинами> дерева з нахилом 300 i

бiльше вiд вертикальноi oci.
Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоТ caHiTapHoi рубки

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

Кв. 520 вид. 9.б площа 0,4 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
8Сз2Сз+Бп, BiK lll/81 poKiB, II бонiтет, повнота 0,50, сер. висота 25l2l м, сер. лiаметр 40124

см, ТЛУ - А2С. Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико - культурного
призначення. Категорiя захисностi - лiси наукового fiризначення, включаючи генетичнi

резервати, дендрологiчнi сади.
Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз, II бонiтет,

повнота 0,66l-, сер. висота27 м, сер. дiаметр 28 см.
В ходi проведення лiсопатологфного обстеження дiлянки виявлено деградацiю

деревостану, ослаблення та всихання дерев та iх груп в наслiдок ураження iнфекцiйним
захворювr}нням коренева губка. Слiд вiдмiтити, що частина насадження пройдена стiйкою
низовою пожежею минулих poKiB, виявлено нагар та смолотечу на стовбурах дерев. Ступiнь
ураження та пошкодження насадження сильний, характер всихання куртинний наближасться
ло сучiльного. В серединi та по периметру куртин всихання знаходяться стоячi та поваленi
дерева V - VI категорiТ фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками
(вусачi, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозiйно
деструктивного типу, !ерева у мi>ltосередковому просторi (ПI - IV категорii фiзiологiчного
стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст та ознаки заселення
стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий
та малий cocHoBi лубоiди). На окремих деревах вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження дерев
iнфекltiйними захворюваннями соснова губка, облямований трутовик та рак сiрянка. лВ
насадженнi присутнi дерева зi зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30u i
бiльше вiд вертикальноi oci.

*], _ 
]. Н_асадження втратило бiологiчну 1TйKiclb, Проведення. вибiвковоТ caHiTapHoi. ру_бки,

лФйзведё до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереженнri дdнбго
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового



середовища, виникнення та розповсIодження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 520 вид. 10.1 площа 0r2 га. Згiдно MaTepia_lliB лiсовпорядкування склад насадження
10Сз, BiK 67 poKiB, I бонiтет, повнота 0,90, сер. висота 19 м, сер. дiаметр 18 см, ТЛУ - А2С.
Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико - культурного призначення.
Категорiя захисностi - лiси наукового призначення, включаючи генетичнi резервати,
дендрологiчнi сади.

Пiд час проведення обстежеFIня встановлено: склад насадження 10Сз, III бонiтет,
повнота 0,47l-, сер. висота 18 м, сер. лiаметр 18 см.

В результатi обстеження даноi дiлянки виявлено cTpiMKy дегралачiю деревостану,
ослаблення та всихаЕня дерев та ix груп в наслiдок ураження iнфекuiйним захворюванням
коренева губка, CTpiMKe пiдвищення темпiв всихання, що вiдмiчено в поточному роцi
викликано тривалими посухами та високими температурами, що спостерiгаються в ocTaHHi

роки, а також розвитком iнфекцiйних зatхворювань, за характерними ознакаN4и ураження
виявленими при обстеженнi iдентифiкованого як ценангiевий некроз. Ступiнь ураження
насадження сильний, характер всихання груповий та куртинний. В серединi та по периметру
куртин всихання знtlходяться стоячi та поваленi дерева V - VI категорii фiзiологiчного стану,
вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система вивалених дерев
уражена гнилизною корозiйно - деструктивного типу. ,Щерева у мiжосередковому просторi
(Ш - IV категорii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений
прирiст та ознаки заселення стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та
шестизубий короiди, великий та малий cocHoBi лубоiди). На окремих деревах вiдмiчено
xapaкTepнi ознаки ураження дерев iнфекцiйними зчlхворюваннями облямований трутовик та
рак сiрянка. В насадженнi присутнi дерева зi зламаними стовбурами, вершинЕlми, дерева з
нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоТ caHiTapHoi рубки
призведе до зменшеннrI повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовищ4 виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Враховlточи вищенаведене та керуючись п. п. Jt 4 - 6,27 - 33 <Санiтарних правил в
лiсах УкраiЪи> комiсiя вважае за необхiдне призначити у кв.2З видiл |4.I на площi 0,4 rа;
кв.499 видiл l2,\ на площi 0,5 га; кв. 5l8 видiл 35.1 на площi 0,1 га; кв. 518 видiл 38.1 на
площi 0,9 га; кв.519 видiл 29.1, на площi 0,1 га; кв.519 видiл 33.1 на площi 0,7 rа; кв.520
видiл 7.1 на площi 0,3 га; кв. 520 видiл 7.2 на площi 0,1 га; кв. 520 видiл 9.6 на площi 0,4 га;
кв. 520 видiл 10.1 на площi 0,2 га суцiльнi рубки caHiTapHi та провести ix у 2022 рочL
Розробку провести згiдно розроблених технологiчних карт. Лiсовiдновлення провести у
найкоротший TepMiH (протягом 2 poKiB пiсля рубки), шляхом створення лiсових культур
цiльових порiд, згiдно проекту лiсових культур. В сумiжних насадженнях рекомендовано
вести посилений нагJuIд, з метою запобiгання масового розповсюдження iнфекцiйних
захворювань та стовбурових шкiдникiв, при необхiдностi проектувати заходи з полiпшення
санiтарного стану лiсiв.

Пiдписи:

В. Воробей

В. В. Шаповалов

М. М. Чегринець

П. С. ,Щомашкiн



лк,t
лiсопатологi.l ll ого о(rстежеll ll я,га оцiнки санiтарного стану насаджень,

що потребуIоть проведення суцiльних рубок санiтарних

3l серпня 202l р, м.Iзюм

Комiсiя в складi: головного спецiа-пiста вiддiлу органiзацii охорони i захисту лiсу,

мисливсьКого госпОдарства та охороНи праui Харкiвського оУЛМГ .Щрiбнохода С. В.,

головного лiсопатолога дслП <Харкiвлiсозахист> Вороб'я е. В., провiдного iнженера

охорони та зi}хисту лiсу ЩП <<Iзюмський лiсгосп>> Шаповалова В. В., лiсничого Пiщанського
лiсництва Бондаря е. о., за участю землевпорядника Малокомишуватського старостинського
округу оскiльськоi сiльськоi об'с;iнаноТ територiальноI громади Венжеги с._в., провела

обстеженНя насаджень ПiщаНськогО лiсництва ,ЩП кIзюМськиЙ лiсгосп>>, що потребують
проведення сучiльноi рубки caHiTapHoT.

За результатами обстеження встановлено:
Пiщанське л - во:

Кв. 306 вид. 1.1 площа 0r9 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
'l0Сз. BiK 88 poKiB, IД бонiтет, повнота 0,80, сер. висота 27 м, сер. дiаметр 32 см, ТЛУ - ВzДС.
категорiя лiсiв: лiси лриродоохоронного, наукового, iсторико - культурного призначення.

Категорiя захисностi лiси наукового призначення, включаючи генетичнi резервати,
дендрологiчнi сади.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз, II бонiтет,

повнота 0,5210,03, сер. висота24 м, сер. дiаметр 24 см.
В результатi лiсопатологiчного обстеження даноi дiлянки вiдмiчено cTpiMKy

деградацiю деревостану, ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок УраЖеННЯ
iнфекцiйним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових
шкiдникiв (шестизубий короiд, великий та малий cocHoBi лубоiди). Слiд вiдмiтити, що на

cTpiMKe пiдвищення темпiв всихання впливають тривалi посухи та високi температури, Що

спостерiгаrоться в ocTaHHi роки, а також розвиток iнфекцiйного захворювання ценангiевий
некроз, xapaкTepнi ознаки ураження яким було виявлено при обстеженнi. Ступiнь ураження
та пошкодження сильний, характер всихання куртинний. В серединi та по периметру куртин
знаходяться стоячi та поваленi дерева V - VI категорii1 фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi
стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система вивалених дерев уражена
гнилизною корозiйно - деструктивного типу. Щерева у мiжосередковому просторi (Ш - ry
категtlрiТ tРi,зiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочениЙ прирiст.
t]iдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження дерев iнфекцiйними захворюваннями соснова гУбка,
облямований трутовик, рак сiрянка. В наЪадженнi присугнi дерева зi зламаними стовбураМи,
вершинами, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоТ caHiTapHoi рубки
призведе до зменшеннrI повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноТ якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та

стовбурових шкiдникiв.
Кв. 504 вид. 24.2 площа 0r2 га. Згiдно MaTepia_TliB лiсовпорядкування склад

насадження 10Сз, BiK 96 poKiB, II бонiтет, повнота 0,б0, сер. висота 2З м, сер. лiаметр 28 см,
ТЛУ - ВzДС. Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико-культурного
призначення. Категорiя захисностi - лiси наукового призначення, включаючи генетичнi

резервати, дендрологiчнi сади.
Пiд час проведення обстеrкення встановлено: склад насадження 10Сз, II бонiтет,

повнота 0,70l-, сер. висота 2l м, сер. лiаметр 20 см.



лiсопатологi.rним обстежепнятrц вiлмi.lено cTpiMky деградацiю деревостану,
ослаблення та всихання дерев та Тх груп в наслiдок ураження iнфекцiйним захворюванням
коренева губка. CTpiMKe пiдвищеllIlя темпiв всихання, що вiдмiчено в поточному роцi
викликано тривzIлими посухами та високими температурши, що спостерiгаються в ocTaHHi

роки, а також розвитком iнфекцiйних захворювань, за характерними ознаками ураження
виявленими при обстеженнi iдентифiкованого як ценангiевий некроз. Ступiнь ураження
насадження сильний, характер всихання груповий та куртинний. В серединi та по периметру
куртин всихання знаходяться стоячi та поваленi дерева V - VI категорii фiзiологiчного стану,
вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система вивzlлених дерев
ура}кена гнилизною корозiйно - деструктивного типу. .Щерева у мiжосередковому просторi
(lll - lV категорii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений
прирiст та ознаки заселення стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та
шестизубий короiди, великий та малий cocHoBi лубоiди). На окремих деревах вiдмiчено
xapaкTepнi ознаки ураження дерев iнфекцiйними захворюваннями соснова губка,
облямований труговик та рак сiрянка. В насадженнi присуrнi дерева зi зламаними
стовбурамr, uaр-"rами, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоТ caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноТ якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних зtIхворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 511 вид. l2.1 площа 0rб га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад
насадження 8Сз2Сз, BiK 121l9l piK, II бонiтет, повнота 0,50, сер. висота 28/25 м, сер. дiаiлrетр
40128 см ТЛУ - ВzДС. Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико-
культурного призначення. Категорiя захисностi - лiси наукового призначення, включzlючи
генетичнi резервати, дендрологiчнi сади.

Iliд час проведення обстеження встановлено: склад насадження
9СзlВлч+Бп+ffз+Клг+Яз, III бонiтет, повtIота 0,З210,02, сер. висота24м, сер. дiаметр30 см.

В результатi проведеного лiсопатологiчного обстеження насадження вiдмiчено
cTpiMKy деградацiю деревостану, ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок

ураження iнфекцiйним захворюванням коренева губка. CTpiMKe пiдвищення темпiв всихztння,

що вiдмiчено в поточному роцi викликано тривt}лими посухами та високими температурами,
що спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також розвитком iнфекцiйних зt}хворювань, за
характерними ознаками ураження виявленими при обстеженнi iдентифiкованого як
ценангiсвий некроз. Сryпiнь ураження насадженЕя сильний, характер всихання груповий та
куртинний. В серединi та по периметру куртин всихання знаходяться стоячi та поваленi
дерева V - VI категорiТ фiзiологiчпо.о{сrану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками
(вусачi, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозiйно -
деструктивного типу. !ерева у мiжосередковому просторi (ПI - IV категорii фiзiологiчного
стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст та ознаки заселення
с,говбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий
та малий cocHoBi лубоiди). На окремих деревах вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження дерев
iнфекцiйними захворюваннями соснова губка, березова губка, несправжнiй дубовий
трутовик, несправжнiй вiльховий труговик, трутовик звичайний, облямований труговик та

рак сiрянка. В насадженнi присутнi дерева зi зламаними стовбурами, вершинЕlми, дерева з
нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшеншI повноти нижче встановлених меж. KpiM тото, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворюванъ та
стовбурових шкiдникiв.



Кв. 551 вид. 28.1 площа 0,3 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад
насадження 10Сз, BiK 67 poKiB, I бонiтет, повнота 0,80, сер. висота 2| м, сер. дiаN,Iетр24 см
ТЛУ - ВzДС. Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико-культурного
призначення. Itатегорiя захисностi - лiси наукового призначення, включаючи генетичнi
резервати, дендрологiчнi сади.

Пiд час проведення обстеження встановлено: скJIад насадження
10Сз+Взд+.Щз+Влч+АкбtЛпд, III бонiтет, повнота 0,6410,02, сер. висота 22 м, сер. лiаметр
2З см.

В ходi лiсопатологiчного обстеження даноТ дiлянки виявлено cTpiMKy деградацiю
деревостану, ослаблення та всихання дерев та ik груп в наслiдок ураження iнфекцiйним
захворюванням коренева губка. CTpiMKe пiдвищення темпiв всихання, що вiдмiчено в
поточному роцi викликано тривалими посухalми та високими температурами, що
спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також розвитком iнфекцiйних захворювань, за
характерними ознаками ураження виявленими при обстеженнi iдентифiкованого як
ценангiевий некроз. Сryпiнь ураження насадження сильний, характер всихання груповий та
куртинний. В серединi та по периметру куртин всихання знаходяться стоячi та поваленi
дерева V - VI категорii фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками
(вусачi, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозiйно
деструктивного типу. .Щерева у мiжосередковому просторi (ПI - IV категорiI фiзiологiчного
стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст та ознаки заселення
стовбуровими шкiдника]ии з родини короТдiв (BepxiBKoBlaй та шестизубий короiди, великий
та малий cocHoBi лубоiди). На окремих деревах вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження дерев
iнфекцiйними захворюваннями соснова губка, облямований труговик, несправжнiй дубовий
трутовик, шетиноволосий трутовик, вертицильозне в'яненЕя та рак сiрянка. В насадженнi
присрнi дерева зi зламаними стовбурtlJ\4и, вершин€lми, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд
вертикальноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшеннrI повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 573 вид. 5.1 площа 016 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
10Сз, BiK 44 роки, IA бонiтет, повнота 0,80, сер. висота l5 м, сер. дiаметр 16 см ТЛУ - ВzДС.
Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико - культурного rrризначення.
Категорiя захисностi - лiси наукового призначенЕя, включаючи генетичнi резервати,
дендрологiчнi сади.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз+Бп*Влч*Ос, I
бонiтет, повнота 0,58/0,01, сер. висота 18 м, сер. дiаметр 18 см.

Пiд час лiсопатологiчного обстеження даного насадження вiдмiчено cTpiMKy
деградацiю деревостану, ослаблення та всихання дерев та Тх груп в наслiдок ураження
iнфекцiйним захворюванням коренева губка. CTpiMKe пiдвищення темпiв всихання, що
вiдмiчено в поточному роцi викликано тривалими посухами та високими температурами, що
спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також розвитком iнфекцiйних захворювань, за
характерними ознаками ураження виявлених при обстеженнi iдентифiкованого як
ценангiевий некроз. Сryпiнь урzDкення насадження сильний, характер всихання груповий та
куртинний. В серединi та по периметру куртин всихання знzжодяться стоячi та пова-пенi
дерева V - VI категорii фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками
(вусачi, златки). Коренева система вивчtлених дерев уражена гнилизною корозiйно
деструктивного типу. .Щерева у мiжосередковому просторi (III * IV категорiТ фiзiологiчного
стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст та ознаки заселення
стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий



та малий cocцoBi лубоiди). На окремих деревах вiдмiчено xapakтepнi ознаки ураження дерев
iнфекцiйними зЕlхворюваннями березова губка, несправжнiй осиковий трутовик,
облямований труговик та рак сiрянка. В насадженнi присутнi дерева зi зламаними
стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноi oci.

НасадженЕя втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi санiтарноi рУбКи
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та

стовбурових шкiдникiв.
Кв. 573 вид. 19.1 площа 0,4 га. Згiдно матерiа_пiв лiсовпорядкування склаД

насадження 10Сз, BiK 69 poKiB, I бонiтет, повнота 0,80, сер. висота 20 м, сер. дiаметр 20 см
тлу - Вzдс. Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико-культурного
призначення. Категорiя захисностi - лiси наукового призначення, включаючи генетичнi

резервати, дендрологiчнi сади.
Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження

l0Сз+Клг+Щз+Яз+Дкб+Гшз+Лпд, II бонiтет, повнота 0,78l-, сер. висота 22 м, сер. лiаметр
26 см.

В ходi лiсопатологi.шrого обстеження дiлянки вiдмiчено cTpiMKy деградацiю
деревостану, ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок ураження iнфекцiйНиМ

захворюванням коренева губка. CTpiMKe пiдвищення темпiв всихання, що вiдмiчено В

поточному Роцi викликано тривалими посухами та високими температурами, що
спостерiгаrоться в ocTaHHi роки, а також розвитком iнфекцiйних захворювань, За

характерними ознакtlп{и ураження виявлених при обстеженнi iдентифiкованого яК

ценангiсвий некроз. Сryпiнь ураження насадження сильний, характер всихання груповиЙ та
куртинний. В серединi та по периметру куртин всихання знаходяться стоячi та поваленi

дерева V - VI категорii фiзiологiчного стану, вiлпрачьованi стовбуровими шкiДникаМи
(вyсaчi,злaтки).КopенeваcисTемaBиBаJIениxДеpеBypaжeнaгнилиЗнoюкopoзiйнo
деструктивного типу. .Щерева у мiжосередковому просторi (Ш - IV категорii фiЗiОлогiчного
стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст та ознаки ЗасеЛення

стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий

та ма_гlий cocHoBi лубоiди). На окремих деревах вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження дерев
iнфекцiйними захворюваннями облямований трутовик, несправжнiй лубовий трутовик,
трутовик звичайний, вертицильозне в'янення та рак сiрянка. В насадженнi присутнi дерева зi
.nuru""*, стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд вертика-пьноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоI caHiTapHoT рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворюванЬ та

стовбурових шкiдникiв.
Кв. 573 вид. |9.2 площа 0,б га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад

насадження 10Сз, BiK 69 poKiB, I бонiтет, повнота 0,80, сер. висота 20 м, сер. дiаметр 20 см
ТЛУ - ВzДС. Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико-культурного
призначення. Категорiя захисностi - лiси наукового призначення, вкJIючаючи генетичнi

резервати, дендрологiчнi сади.
Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз+Клг+/{з+Яз, II

бонiтет, повнота 0,4010,02 сер. висота22 м, сер. лiаметр 22 см.
Лiсопатологiчним обстеженням даноi дiлянки вiдмiчено cTpiMKy деградацiю

деревостану, ослаблення та всихання дерев та iх груп в наслiдок ураження iнфекцiйним
захворюванням коренева ryбка. CTpiMKe пiдвищення темпiв всихання, що вiдмiчено в

поточному роцi викликано тривалими посухаN{и та високими температурами, що
спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також розвитком iнфекцiйних захворювань, за



характерними ознаками ураження виявлеЕих при обстеженнi iдентифiкованого як
ценангiевиЙ некроз. Сryпiнь ураження насадження сильний, характер всихання груповий та
куртинний. В серединi та по периметру куртин всихЕIння знаходяться стоячi та пова-llенi
дерева V - И категорii фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкil(никами
(вусачi, златки). Коренева система вивrlлених дерев уражена гнилизною корозiйно
деструктивного типу. .Щерева у мiжосередковому просторi (Ш - IV категорii фiзiологiчного
стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст та ознаки заселення
стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий
та малий cocHoBi лубоiди). На окремих деревах вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження дерев
iнфекцiйними захворюваннями облямований трутовик, несправжнiй лубовий трутовик,
вертицильозне в'янення та рак сiрянка. В насадженнi присутнi дерева зi зламаними
стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд верiикальноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноТ втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних зilхворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. JrlЪ 4 - 6,27 - 3З кСанiтарних правил в
лiсах УкраiЪи> комiсiя вважае за необхiдне призначити у кв. 306 видiл 1.1 на площi 0,9 га;
кв.504 видiл 24.2на площi 0,2га; кв.511 видiл l2.| на площi 0,6 га; кв.551 видiл 28,1 на
площi 0,3 га; кв. 573 видiл 5.1 на площi 0,б га; кв. 573 видiл 19.1 на площi 0,4 га; кв. 57З видiл
19.2 на площi 0,6 га суцiльнi рубки caHiTapHi та провести ix у 2022 роцi. Розробку провести
згiдно розроблених технологiчних карт. Лiсовiдновлення провести у найкоротший TepMiH
(протягом 2 poKiB пiс.гlя рубки), шляхом створення лiсових культур цiльових порiд, згiдно
проекту лiсових культур. В сумiжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з
метою запобiгання масового розповсюдження iнфекцiйних захворювань та стовбурових
шкiдникiв, при необхiдностi проектувати зчtходи з полiпшення санiтарного стану лiсiв.

Пiдписи:

. В. Воробей

В. В. Шаповчtлов

С. В. Венжега

е.О. Бондарь



Акт
лiсопатологiчного обстеження насаджень,

що потребують проведення суцiльних рубок санiтарних

13жовтня 2021. р. м. Iзюм

Комiсiя в складi: головного спецiалiста вiддiлу органiзацii охорони i захисту лiсу,
мисливського господарства та охорони працi Харкiвського ОУЛМГ .Щрiбнохода е. В.,
головного лiсопатолога ДСЛП <Харкiвлiсозахист> Вороб'я €. В., головного лiсничого

!П <Iзюмський лiсгосп> Романенко С. С., лiсничого Пiщанського лiсництва Бондаря е. О., за

участю землевпорядника Мшlокомишуватського старостинського окруry ОскiльськоТ
сiльськоТ об'еднаноi територiальноi громади Венжеги С. В., провела обстеження соснових
насаджень Пiщанського лiсництва, .ЩП <<Iзюмський лiсгосп>, що потребують проведеннJI

сучiльноi рубки caHiTapHoi.

За результатами обстеження встановлено:
Кв. 3б3 в*lд.2.| площа 1r0 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження

10Сз, BiK 56 poKiB, IA бонiтет, повнота 0,8, сер. висота 19 м, сер. дiаметр 22 см, ТЛУ - ВzДС.
Категорiя лiсiв: лiси природоохоронного, наукового, iсторико - культурного призначення.
Категорiя захисностi - лiси наукового призначення, вкJIючаючи генетичнi резервати,
дендрологiчнi сади.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження l0Сз, I бонiтет, повнота
0,44l-, сер. висота21 м, сер. дiаметр l8 см.

Пiд час проведення лiсопатологiчного обстеження даноТ дiлянки виявлено cTpiMKy

деградацiю деревостану, ослаблення та всихання дерев та ik груп в наслiдок ураження
iнфекцiйним захворюванням коренева ryбка. CTpiMKe пiдвищення темпiв всихання, що
вiдмiчено в поточному роцi викJIикано тривzrлими посухами та високими температурами, що
спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також розвитком iнфекшiйних захворювань, за характерними
ознаками ураження виявленими при обстеженнi iдентифiкованого як ценангiсвий некроз.

Сryпiнь ураження насадження сильний, характер всихання груповий та куртинний. В серединi
та по периметру куртин всихання знаходяться стоячi та поваJIенi дерева V - VI категорii

фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдникЕlми (вусачi, златки). Коренева
система вивt}лених дерев уражена гнилизною корозiйно - деструктивного типу. ,Щерева у
мiжосередковому просторi (Ш - IV категорiТ фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо -

зелену хвою, вкорочений прирiст та ознаки заселення стовбуровими шкiдникilми з родини
короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий та малий cocHoBi rryбоiди). На окремих

деревах вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження дерев iнфекцiйними захворюваннями соснова

ryбка, облямований трутовик та рак сiрянка. В насадженнi присутнi дерева зi зламаними
стовбуралли, вершинами, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноТ oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до гIовноТ втрати технiчноТ якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних зilхворювань та

стовбурових шкiдникiв.
Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. ]ф 4 - 6,27 - 3З кСанiтарних правил в лiсах

УкраiЪи> комiсiя вважае за необхiдне призначити у кв. 363 вид. 2.1 на площi 1,0 га сучiльну



рубку caнiTapнy та провести if у 2022 роцi. Розробку провести згiдно розроблених
технологiчних карт. Лiсовiдновлення провести у найкоротший TepMiH (протягом 2 poKiB пiсля

рубки), шляхом створення лiсових культур цiльових порiд, згiдно проекту лiсових кульryр. В
сумiжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобiгання масового

розповсюдження iнфекцiйних захворювань та стовбурових шкiдникiв, при необхiдностi

проектувати заходи з полiпшення санiтарного стану лiсiв.

Пiдписи:

В. Воробей

с. Романенко

В. Венжега

О. Бондарь



Акт
лiсопатологiчного обстеження та оцiнки санiтарного стану насаджень,

що потребують проведення сучiльних рубок санiтарних

31 серпня 202| р. м, Iзюм

Комiсiя в складi: головного спецiалiста вiддiлу органiзацii охорони i захисту лiсу,

мисливського господарства та охорони праui Харкiвського оУЛМГ .Щрiбнохода е. В.,

головного лiсопатолога дслП кХаркiвлiсозахист) Вороб'я е. В., провiдного iнженера

охорони та захисту лiсу,ЩП <Iзюмський лiсгосп> Шаповалова В. В., лiсничого Артемiвського
лiсництва Схнiча в. м., за участю старости Капитолiвського старостинського округУ

оскiльськоi сiльськоi об'сднаноi територiальноi громади евченка к. о., провела обстеження

насаджень Дртемiвського лiсництва ДП кIзюмський лiсгосп>, що потребують проведення

сучiльноТ рубки caHiTapHoi.
За результатами обстеження встановлено:

ApTeMiBcbKe л - во:
Кв. 7 вид. 2.3 площа 0r8 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження

16Qз+Бп, BiK 68 poKiB, IA бонiтет, повнота 0,8, сер. висота 23 м, сер. дiаметр 22 СМ, ТЛУ -
Bz Дс. Категорiя лiсiв: рекреацiйно - оздоровчi лiси. Категорiя захисностi - лiсогосподарська
частина лiсiв зелених зон.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз+Дз, II бонiтет,

повнота 0,З'7l-, сер. висота22 м, сер. лiаметр 21 см.
лiсопатологiчним обстеженням вiдмiчено поступову деградацiю деревостану в

наслiдок всихання дерев та ix груп вiд ураження iнфекцiйним захворюванням коренева

губка. Ступiнь ураження насадження сильний, характер всихання куртинний. В серединi та

по периметру куртин знаходяться стоячi та поваленi дерева v - vI категорii фiзiологiчного
стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система

вивzIлених дерев уражена гнилизною корозiйно деструктивногО типу. .Щерева У
мiжосередковому просторi (ш _ IV категорii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо -

зелену хвою, вкорочений прирiст. На деревах III _ IV категорiт фiзiологiчного стану

вiдмiчено спроби заселення стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та

шестизубий короiди, великий та малий cocHoBi лубоiди). Вiдмiчено xapakTepнi ознаки

ураження дерев iнфекцiйними захворюваннями облямований трутовик, рак сiрянка. nB
пЬ.uд*a""i присутнi дерева зi зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30u i

бiльше вiд вертикальноi oci.
НасаджеНня втратИло бiолоГiчну стiйКiсть. ПроВеденнЯ вибiрковоi caHiTapHoi рубки

призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчнот якостi деревини, руйнування лiсового

середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та

стовбурових шкiдникiв.
Кв. 44 вид. 7.| площа 0rб га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження

10Сз+Бп+Щз*ос, BiK 88 poKiB, I бонiтет, повнота 0,6, сер. висота 26 м, сер. дiаrлетр 28 см,

тлу _ Вzдс. Категорiя лiсiв: рекреацiйно - оздоровчi лiси. Категорiя захисностi -
лiсогосподарська частина лiсiв зелених зон.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз, II бонiтет,

повнота 0,68/-, сер. висота25 м, сер. лiаметр 29 см.
пiд час проведення обстеження вiдмiчено cTpiMky деградацiю деревостану,

ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок ураження iнфекцiйним захворюванням
коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкiдникiв (шестизубий короiд,

великий та малий cocHoBi лубоiди). Ступiнь ураження та пошкодження сильний, характер

всихання куртинний. В серединi та по периметру куртин знаходяться стоячi та поваленi



дерева v - \,r[ категорii фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдника]чIи

(вусачi, златки). Коренева система вивалених дерев yp€DKeHa гнилизною корозiйнО

деструктивного типу. .щерева у мiжосередковому просторi (Iп - Iv категорii фiзiологiчного
стану) маютЬ вкороченУ блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст. На деревах III - IV
категорiт фiзiологiчного стану вiдмiчено ознаки заселення стовбуровими шкiдникЕl]чIи з

родини короiдiв (шестизубий короiд, великий та малий cocHoBi лубоiди). Вiдмiчено
*upu*r"prri ознакИ ураженнЯ дереВ iнфекцiйнимИ захворюваннями соснова губка,

облямоваНий трутовИк, раК сiрянка, В насадженнi присуТнi дерева зi зламанИми стовбУРаIчlИ,

вершинами, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноi oci.
НасаджеНня втратИло бiолоГiчну стiйКiсть. ПроВеденнЯ вибiрковоi сшiтарноi рубки

призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовищq виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворюванЬ Та

стовбурових шкiдникiв.
Кв. 45 вид.26.| площа 0r3 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження

10Сз,вiк71 piK, IАбонiтет,повнота0,7,сер.висота24м, сер.дiаметр26 см,ТЛУ-ВzДС
Категорiя лiсiв: рекреачiйно - оздоровчi лiси. Категорiя захисностi - лiсогосподарсЬка
частина лiсiв зелених зон.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз, I бонiтет,
повнота 0,86/0,02, сер. висота25 м, сер. дiаметр 26 см.

В результатi лiсопатологiчного обстеження вiдмiчено cTpiMKy деградацiю
деревостану, ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок ураження iнфекцiйним
захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкiдникiв
(шестизубий короiд, великий та малий cocHoBi лубоiди). Ступiнь ураження та пошкодження
сильний, характер всихання куртинний. В серединi та по периметру куртин знаходяться

стоячi та повi}ленi дерева V - VI категорii фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими
шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною
корозiйно _ деструктивного типу. .Щерева у мiжосередковому просторi (IП - IV категорii

фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст. На деревах
Ш _ [\,/ категорiТ фiзiологiчного стану вiдмiчено ознаки заселення стовбуровими шкiдникаN4и

з родини короiдiв (шестизубий короiд, великий та малий cocHoBi лубоiди). ВiдмiЧеНо
xapa1Tepнi ознаки ураження дерев iнфекцiйними захворюваннями соснова ryбка,
облямований труговик, рак сiрянка. В насадженнi присутнi дерева зi злаrrланими стовбурами,
вершинами, дерева з нахилом ЗOU i бiльше вiд вертикальноТ oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноТ втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсовОгО

середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захВорюванЬ Та

стовбурових шкiдникiв.
Кв. 70 вид. 14.1 площа 0,9 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження

10Сз, BiK 60 poKiB, I бонiтет, повнота 0,4, сер. висота 18 м, сер. дiаметр 20 см, ТЛУ - С2ЛДС.
Категорiя лiсiв: рекреачiйно - оздоровчi лiси. Категорiя захисностi - лiсогоспоДарсЬка

частина лiсiв зелених зон.
Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз, II бонiтет,

повнота 0,40l-, сер. висота20 м, сер. лiаметр 20 см.
В ходi лiсопатологiчного обстеження вiдмiчено поступову деградацiю деревостану,

всихання дерев та ix груп в наслiдок ураження iнфекцiйним захворюванням коренева гУбка.

Ступiнь ураження насадження сильний, характер всихання куртинний. В серединi та по
периметру куртин зн.lходяться стоячi та поваленi дерева v _ VI категорii фiзiологiчного
стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система
вивttлених дерев уражена гнилизною корозiйно деструктивного типУ. ,ЩеРева У



мiжосередковому просторi (ш - IV категорii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо -
зелену хвою, вкорочений прирiст. На деревах III _ Ш категорiт фiзiологiчного стtlну
вiдмiчено спроби заселення стовбуровими шкiдникаN,lи з родини короiдiв (верхiвковий та
шестизубий короiди, великий та малий cocHoBi лубоiди). Вiдмiчено *ap*i"p"i ознаки
ураження дерев iнфекцiйними захворюваннями облямований трутовик, рак Ъiр""*а. в
насадженнi присутнi дерева зi злаrrланими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 300 i
бiльше вiд вертикальноI oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворюваIIь та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 81 вид. 3.2 площа 0rlга. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
5Щз4БпlСз*ос*Влч, BiK 1|ll1r|ll1r11 poKiB, III бонiтет, повЕота 0,6, сер. висота 20/20l2l м,
сер. лiаметр Зб120/З2 см, тлу - с2елд. Категорiя лiсiв: рекреацiйно - оздоровчi лiси.
категорiя захисностi - лiсогосподарська частина лiciB зелених зон.

Пiд час проведення обстеження встановлено: скJIад насадження 10Сз+Щз, III бонiтет,
повнота 0,78l-, сер. висота25 м, сер. дiаметр 25 см.

лiсопатологiчним обстеженням вiдмiчено cTpiMky деградацiю деревостану,
ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок ураження iнфекuiйним зzlхворюванням
коренева губка. Слiд вiдмiтити, що на cTpiMke пiдвищення темпiв всихання впливають
тривалi посухи та високi температури, що спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також
iнфекцiйНе захворЮваннЯ ценангiсвиЙ некроз, xapaкTepнi ознакИ ураження яким було
виявлено при обстеженнi. Ступiнь ураження насадження сильний, характер всихання
куртинний. В серединi та по периметру куртин всихання знаходяться стоячi ia поваленi
дерева v - и категорii фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдникаN{и
(вусачi, златки). Коренева система вивitлених дерев уражена гнилизною корозiйно
деструктивного типу. ,щерева у мiжосередковому просторi (ш - Iv категорii фiзiологiчного
стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст та ознаки заселення
стовбуровими шкiдникulми з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий
та малий cocHoBi лубоiди). На окремих деревах вiдмiчено xapakTepнi ознаки ураження дерев
iнфекцiйНими захвОрюваннями соснова губка, облямований трутовик та рЪк сiрян*u. в
насадженнi присутнi дерева зi зламаними стовбурами; вершин€lми, дерева i нахилом 300 i
бiльше вiд вертикальноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 81 вид. 4.1 площа 0,1га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
10Сз+Бп+Щз, BiK 91 piK, I бонiтет, повнота 0,6, сер. висота 26 м, сер. лiаметр З2 см, ТЛУ -ВzДС. Категорiя лiсiв: рекреацiйно - оздоровчi лiси. Категорiя зu*"."осri - лiсогосподарська
частина лiсiв зелених зон.

Пiд час проведення обстеження встановлено:
повнота 0,60l-, сер. висота25 м, сер. дiаметр 25 см.

склад насадження 10Сз+Бп, II бонiтет,

В ходi проведення лiсопатологiчного обстеження виявлено cTpiMKy деградацiю
деревостаНу, вiдмiчено ослабЛення та всиханнЯ дереВ та ix груп в наслiдок yiu*""""
iнфекцiйним захворюванням коренева губка. Слiд вiдмiтити, що на cTpiMKe пiд""ще"н"
темпiв всихання впливають тривалi посухи та високi температури, Що Ъпостерiгаються в
ocTaHHi роки, а також iнфекцiйне захворювання ценангiевий нЪкроз, *upu*r"p"i ознаки
ураження яким було виявлено при обстеженнi. Ступiнь ураження насадження сильний,



характер всихання куртинний. В серединi та по периметру куртин всихання знаходяться
стоячi та повЕ}ленi дерева V - VI категорiТ фiзiологiчного стаIIу, вiдпрацьованi стовбуровими
шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система вивЕtлених дерев уражена гнилизною
корозiйно - деструктивного типу. ,Щерева у мiжосередковому просторi (IП - IV категорii
фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст та ознаки
заселення стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковийта шестизубий короiди,
великий та малий cocHoBi лубоiди). На окремих деревах вiдмiчено xapaкTepнi ознаки

ураження дерев iнфекцiйними з€lхворюваннями соснова губка, облямований труговик та рак
сiрянка. В насадженнi присутнi дерева зi зламаними стовбурами, вершинапdи, дерева з
нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноТ oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноI якостi деревини, руйнування лiсового
середовищ4 виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 81 вид. 5.1 площа 0r2 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
бСз2Сзl.ЩзlОс, BiK 701120l|20l71 piK, I бонiтет, повнота 0,7, сер. висота 2|l24l2|l20 м, сер.
дiаметр 22lЗ2l44l24 см, ТЛУ - ВzДС.Категорiя лiсiв: рекреацiйно - оздоровчi пiси. Категорiя
захисностi - лiсогосподарська частина лiсiв зелених зон.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз+Щз, II бонiтет,
повнота 0,60l-, сер. висота22м, сер. дiаметр 25 см.

В результатi лiсопатологiчного обстеження виявлено cTpiMKy деградацiю деревостану,
вiдмiчено ослаблення та всихання дерев та Тх груп в наслiдок ураження iнфекцiйним
захворюванням коренева губка. Пiдвищення темпiв всихання спричинене тривалими
посухами та високими температурап.{и, що спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також
iнфекцiйним захворюванням ценангiевий некроз, xapaкTepнi ознаки ураження яким було
виявлено при обстеженнi. Ступiнь ураження насадження сильний, характер всихання
куртинний. В серединi та по периметру куртин всихання знzlходяться стоячi та пова-пенi

дерева V - VI категорii фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдникilми
(вусачi, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозiйно
деструктивного типу. ,.Щерева у мiжосередковому просторi (IП - IV категорii фiзiологiчного
стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст та ознаки заселення
стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий
та малий cocHoBi лубоiди). На окремих деревах вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження дерев
iнфекцiйними захворюваннями облямований трlтовик та рак сiрянка. В насадженнi присутнi
дерева зi зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноi
oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 128 вид. 7.1 площа 1,0 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
10Сз, BiK 76 piK, I бонiтет, повнота 0,7, сер. висота 24 м, сер. дiаметр 26 см, ТЛУ - ВzДС.
Категорiя лiсiв: захиснi лiси. Категорiя захисностi - лiси протиерозiйнi.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження l0Сз+,Щз, II бонiтет,
повнота 0,46l-, сер. висота2З м, сер. дiаметр 25 см.

Пiд час проведення лiсопатологiчного обстеження виявлено cTpiMKy деградацiю
деревостану, вiдмiчено ослаблення та всихання дерев та iх груп в наслiдок ураження
iнфекцiйним захворюванням коренева губка. Пiдвищення темпiв всихання спричинене
тривалими посухЕlми та високими температурами, що спостерiгаються в ocTaHHi роки, а



також iнфекцiйним захворюванням ценангiевий некроз, xapakTepнi ознаки ураження яким

було виявлено при обстеженнi. Ступiнь ураження насадженЕя сильний, характер всихання

куртинний. В серединi та по периметру куртин всихання зн€lходяться стоячi та поваленi

льрева v - vI категорii фiзiологiчного стану, вiдпрачьованi стовбуровими шкiдникаI\dи

(вусачi, златки). Коренева система виваJIених дерев уражена гнилизноЮ корозiйнО

деструктивного ,"rrу. ,щерева у мiжосередковому просторi (ш - Iv категорii фiзiологiчного

"ru"y; 
мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст та ознаки заселення

.rоuЬуроuими шкiдникчll\4и з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий

,u,аrrйй cocHoBi лубоiди). На окремИх дереваХ вiдмiченО xapaкTepнi ознаки ураження дерев

iнфекчiйн"r" ,u*uЬрюванням" об*rо"аний труговик та рак сiрянка._В насадженнi присутнi

дaрa"u зi зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30u i бiльше вiд вертикальноi

oci.
Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки

призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного

насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового

середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекuiйних захворювань та

стовбурових шкiдникiв.
Ьрu*о"уочи вищенаведене та керуючись п. п. Ns 4 - 6,2,7 - 33 кСанiтарних правил в

лiсах Укра'iни> комiсiя вважас за необхiдне призначити у кв. 7 видiл 2.3 на площi 0,8 га;

кв.44 u"дiп 7.1 наппощi 0,6 га; кв.45 видiл 26.| наплощi 0,3 га; кв. 70 видiЛ 14.1 на площi

0,9 га; кв. 8l видiл З.2 на ппощi 0,1 га; кв. 81 видiл 4.1 на площi 0,1 га; кв. 81 видiЛ 5.1 на

площi 0,2 lа; кв. 128 видiл 7.| наплощi 1,0 га; сучiльнi рубки caHiTapHi та провесТиiх у 2022

poui. Розробку провести згiдно розроблених технологiчних карт. Лiсовiдновлення провести у
найкоротШий TepMiH (протягоМ 2 poKiB пiсля рубки), шляхом створення лiсових культур

цiльових порiд, згiдно проекту лiсових культур. В сумiжних насадженнях рекомендовано
вести посилений нагJUIд, з метою запобiгання масового розповсюдження iнфекцiйних

захворювань та стовбурових шкiдникiв, при необхiдностi проектувати заходи з полiпшення

санiтарного стану лiсiв.

Пiдписи:

В. В. Шаповалов

К. о. евченко

В. М. €хнiч

В. Воробей



Акт
лiсопатологiчного обстеження насаджень,

що потребують проведення суцiльних рубок санiтарних

l3 жовтня 202l р.

лiсiв зелених зон.
ПiдчаспроВеДенняобстеженняВсТаноВлено:склаДнасаДження

комiсiя в складi: головного спецiалiста вiддiлу органiзаЦii ОХОJО]{И i ЗаХИСry ЛiСУ,

мисливського господарства та охорони прачi Харкiвського ОУЛМГ ,,Щрiбнохода е, В,,

головного лiсопатолога дслП <ХаркiвлiЪо,ulr",iп Вороб'я С, В,, головного лiсничого

,ЩП кIзюмський лiсгосп> Романенко с.Ъ., лiсничого Дртемiвського лiсництва Схнiча В, М,, за

участЮ старостИ КапитолiВськогО старостинського окруry оскiльськоТ сiльськоi об'еднаноТ

територiальноi громади евченка К. О., провела обстеження насадження Дртемiвського

лiсництва,.ЩП <lзюмський лiсгосп>>, що ,rоrрЪбуе проведення суцiльноТ рубки caцiTapHoi,

За результатами обстеження встановлено:

Кв. 72 вид. 4.1 площа 1r0 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження

10Сз, BiK 61 piK, I бонiтет, повнота 0,80, сер. виiота 19 м, сер. дiаметр 24 см, тлу _ ВzДС,

категорiя лiсiв: рекреачiйно - оздоровчi лiси. Категорiя захисностi - лiсогосподарська частина

м.Iзюм

10Сз, II бонiтет, повнота

ноход

В. Воробей

С. С. Романенко

К. о. евченко

В. М. Схнiч

0,58/-, сер. висота 20 м, сер. дiаметр22 см,

Лiсопатологiчним обстеженням вiдмiчено локшIьну деградацiю деревостану в наслiлок

всихання дерев та iх груп вiд ураження iнфекцiйним захворюванням коренеЪа губка, Сryпiнь

ураження насадження сильний, характер всихання куртинний, В серединi та по периметру

куртин знаходяться стоячi та повалепi д"р.uu v _ И категорii фiзiологiчного стану,

"ionpuu"o*aHi 
стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки), Коренева система виваJIених дерев

уражена гнилизноЮ корозiйно - деструкт"u"о.о типу. .Щерева у мiжосередковому просторi (III

- IV категорii фiзiоло.й"о.о стану) ,йr" 
"*оро","у 

блiдо - зелену хвою, вкорочеЕий прирiст,

на деревах III - 1y категорiт фiзiълогiчrrоrо .iu"y вiдмiчено спроби заселення стовбуровими

шкiдниками з родини *ороТдi" ("ерхiвковий ,u -.arraубий короiди, великий та малий cocHoBi

лубоiди). Вiдмiчено *фu*r.р"i ознаки ураження дерев iнфекцiйними захворюваннями

облямований трутови*, pu* сiрянка. В насадженнi присутнi дерева зi зламаними стовбурt}ми,

вершинами, дерева. ,u*"no, 300 i бiльше вiд вертикальноi oci,

Насадженн" "rpur"no 
бiологiчну стiйкiсri. Про""дення вибiрковоi caHiTapHoT рубки

призведе до зменшення повноти нижче встановлеIIих йеж, KpiM того, збереження даного

насадження призведе до повнот втрати технiчнот якостi деревини, руйнування лiсового

середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та

стовбурових шкiдникiв. лл л___:_^
Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. Ns 4 ,6,2] - 33 <Санiтарних правил в лlсах

Украiни> комiсiя вважас за необхiдне призначити у кв.'12 вид. 4.1 на площi 1,0 га сучiльну

рубкУ caHiTapHy та провести fi у ZOZZ рочi. Розробку провести згiдно розроблених

технологiчних карт. Лiсовiдновлення rrро"..i" у найкоротший TepMiH (протягом 2 poKiB пiсля

рубки), шJIяхом створення лiсових nyniryp цiлiових порiд, згiдно проекту лiсових кульryр, В

сумiжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобiгання масового

розповсюДженнЯ iнфекчiйних захвоРюванЬ та стовбурових шкiдникiв, при необхiдностi

проектувати заходи з полiпшення санiтарного стану лiсiв,

Пiдписи:



Акт
лiсопатологiчного обстеження насаджень,

що потребують проведення сучiльних рубок санiтарних

13 жовтня 2021р, м. Iзюм

Комiсiя в складi: головного спецiалiста вiддiлу органiзацii охорони i захисту лiсу,
мисливського господарства та охорони прачi Харкiвського ОУЛМГ Щрiбнохода е. В.,
головного лiсопатолога ДСЛП <Харкiвлiсозахист) Вороб'я С. В., головного лiсничого
ЩП кIзюмський лiсгосп> Романенко С. С., лiсничого Червонооскiльського лiсництва
Бугери О.А., за участю Оскiльського сiльського голови Загоруйко Г.М., провела обстеження
соснових насаджень Червонооскiльського лiсництва, ДП <Iзюмський пiсгосп>>, що
потребують проведення суuiльноi рубки caHiTapHoi.

За результатами обстеження встановлено:
Кв. 3 вид. 9 площа 0,1 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження

l0Влч+Сз, BiK 71 piK, II бонiтет, повнота 0,6, сер. висота 21 м, сер. дiаметр 28 см, ТЛУ-В2ДС.
Категорiя лiсiв: рекреацiйно-оздоровчi лiси. Категорiя захисностi - лiси 1 i 2 поясiв зон
caHiTapHoi охорони джерел водопостачання.

Пiд час проведення обстеження встановлено:склад насадження 8Влч2Сз,ll бонiтет,
повнота 0,58/0,1, сер. висота 19 м, сер. лiаметр З2 см,

При обстеженнi даноТ дiлянки встановлено, що дерева в насадженнi ураженi
iнфекцiйним захворюванням звичайний трутовик, несправжнiй вiльховий трутовик,
променистий трутовик, iHoHoTyc шерстиноволосий, сiрчано-жовтий трутовик, ступiнь
ураження сильний. Внаслiдок ураження даними захворюваннями розвивilються комлевi та
стовбуровi гнилi, що призводить до поступового ослаблення та вiдмирання дерев, а також
втрати механiчноТ стiйкостi та цiлiсностi деревини. В насадженнi присутнi дерева з ознаками

ураження даними iнфекцiйними захворюваннями (плодовi тiла, некрози, напливи, лупла),
,,bp.uu зi зламаними сlовбурами, вершинами, дерева з нахилом З00 i бiльше вiд вертикальноi
clci. TaKolK вiдмiчено дерева з ознаками пошкодження стовбурiв низькими температурами
(морозобоiни), що призводить до ураження дерев iнфекцiйними захворюваннями та
сприяють ix подальшому розповсюдженню.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoT рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. Ns 4 - 6,27 - 33 кСанiтарних правил в
лiсах Украiни> комiсiя вважас за необхiдне призначити в кв.З вид. 9 на площi 0,1 га суuiльну

рубку caHiTapHy та провести if у 2022 рочi. Розробку провести згiдно розроблених
технологiчних карт. Лiсовiдновлення провести у найкоротший TepMiH (протягом 2 poKiB
пiсля проведення рубки), шляхом сприяння природному поновленню. В сумiжних
насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобiгання масового

розповсюдження iнфекцiйних захворювань та стовбурових шкiдникiв, при необхiдностi
проектувати заходи з полiпшення санiтарного стану лiсiв.

iбноход
в.

.с.
г.м.
о.А.

романенко
Загоруйко
Бугера

Пiдписи:



Акт
лiсопатологiчного обстеясення та оцiнки санiтарного стану насаджень,

що потребують проведення суцiльних рубок caнiTapнпx

3l серпня 2021 р. м. Iзюм

Комiсiя в складi: головного спецiалiста вiддiлу органiзацii охорони i захисту лiсу,

мисливського господарства та охорони праui Харкiвського оулмг .щрiбнохода С. в.,
головного лiсопатолога дслп кХаркiвлiсозахист) Вороб'я е. В., провiдного iнженера

охорони та захисту лiсу ,ЩП <Iзюмський лiсгосп> Шаповалова в. в., лiсничого

Червонооскiльського лiсництва Бугери о. А., за участю оскiльського сiльського голови

ЗаiоруйкО г. м., провела обстеженнЯ насадження Червонооскiльського лiсництва

.ЩП кIзюмський лiсгосm>о що потребуе проведення суцiльноi рубки caHiTapHoi.

За результатами обстеження встановлено:
Червонооскiльське л - во:

Кв.30 вид. 7.1 площа 0r8 га. ЗгiднО матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження

10Сз, BiK 86 poKiB, III бонiтет, повнота 0,80, сер. висота 18 м, сер. дiаметр 18 см, тлу - Аlс.
Категорiя лiJiв: захиснi лiси. Категорiя захисностi - лiси уздовж сму1 9i43ед9ння залiзнит{ь.

Пiд .,uc проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз, III бонiтет,

повнота 0,92l-, сер. висота20 м, сер. дiаметр 20 см.
Лiсопатологiчним обстеженням даноi дiлянки вiдмiчено поступову деградацiю

насадження, ослаблення та всихання дереВ та ix груп в наслiдок ураження iнфекцiйним
захворюванням коренева губка. Ступiнь ураження насадження сильний, характер ураження
куртинний. В серединi та по периметру куртин знtlходяться стоячi та повtlленi дерева v _ vI
каiегорii фiзiологiЧного стаНу, вiдпраUьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки).

Коренёва система вивалених дерев мас ознаки ураження гнилизноЮ корозiйнО

деструктивного типу. ,.щерева у мiжосередковому просторi (ш - Iv категорii фiзiологiчного
стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст. На окремих деревах
вiдмiчено *upunr"p"i ознаки ураження дерев iнфекцiйними захворюваннями облямований
труговик, соснова губка та рак сiрянка. На деревах III - Iv категорii фiзiологiчного стану

вiдмiчено спроби заселення стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв верхiвковий та

шестизубий короiдио великий та малий cocHoBi лубоiд1). В насадженнi присутнi дерева зi

зламаними 
"rо"бурu*и, 

вершинаN,{и, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiркоqоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовищq виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та

стЪвбурових шкiдникiв.
Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. Jф 4 - 6,27 - 33 <iСанiтарних правил в

лiсах УкраiЪи> комiсiя вважае за необхiдне призначити у кв. 30 видiл 7.| на площi 0,8 га

сучiльнУ рубкУ caHiTapHy та провести if У 2022 рочL Розробку провести згiдно розроблених
технологiЧних карт. ЛiсовiднОвленнЯ провестИ у найкорОтшиЙ TepMiH (протягом 2 poKiB

пiсля рубки), -n"*o' створення лiсових культур цiльових порiд, згiдно проекту лiсових
культур. В сумiжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою
запобiгання масового розповсюдження iнфекцiйних зЕlхворювань та стовбурових шкiдникiв,
при необхiдностi проектувати заходи з полiпшення санiтарного стану лiсiв.

Е. Щрiбцоход
В.'Воробей

В,,В. ШаповЕtлов
Г.,М. Загоруйко

Пiдписи:

О. А. Бугера



Акт
лiсопатологiчного обстеження насаджень,

що потребують проведення суцiльних рубок санiтарних

22 листолада202l р. м, Iзюм

Комiсiя в складi: головного спецiалiста вiддiлу органiзаuii охорони i захисту лiсу,

мисливсьКого госпОдарства та охорони працi Харкiвського оУЛМГ .Щрiбнохода €, В,,

головного лiсопатолоiа дслп <харкiвлiсозахист)) Вороб'я е. В., головного лiсничого

.щп кIзюмський лiсгосп> романенко С. С., лiсничого ЧервоноОСКiЛЬСЬКОГО ЛiСНИЦТВа

Бугери О. д., за участЮ оскiльськогО сiльського голови Загоруйко г. м., провела

обстеження соснови* ,ru"uд*aнь Червонооскiльського лiсництва, .ЩП <Iзюмський лiсгосп>,

що потребують проведення суuiльноТ рубки caHiTapHoi,

За результатами обстеження встановлено:
Кв. 5З вид.24.| площа 0,5 га. Згiдно матерiа-пiв лiсовпорядкування скJIад насадження

10Сз. BiK 69 poKiB. II бонiтет, повнота 0,8, сер. висота 17 м, сер. дiаметР 20 см, ТЛУ - ArC,

категорiя лiсiв: захиснi лiси. Категорiя захисностi - байрачнi та iншi захиснi лiси,

Пiд uua проведення обстеження встановлено:склад насадження 10Сз, II бонiтет,

повнота 0,59l-, сер. висота21,5 м, сер. дiаметр 24 см.
лiсопатологiчним обстеженням вiдмiчено поступову деградацlю деревостану в

наслiдок всихtlння дерев та ix груп вiд ураження iнфекцiйним захворюванням коренева

губка. Ступiнь ураження насадження сильний, характер всихання куртинний. В серединi та

по периметру куртин знаходяться стоячi та поваленi дерева V _ И категорii фiзiологiчного
.ru"y, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки), Коренева система

вивалених дерев уражена гнилизною корозiйно деструктивного типу, .Щерева у
мiжосерелковому просrорi (Iп - IV категорii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо -

зелену хвою, 
"п,орЪ.r.rr"й 

прирiст. На деревах III - IV категорii фiзiологiчного стану

вiдмiчено спроби Ъu..п."п" стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та

шестизубий короiли, великий та йалий cocHoBi лубоiди). Вiдмiчено xapakTepнi ознаки

урах(ення дерев iнфекчiйними захворюваннями облямований трутовик, рак сiрянкl,лOЧ

ttасад)(еннi присутнi дерева зi зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом Ju l

бiльше вiд вертикальноi oci.
Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. ПроВедення вибiрковоi caHiTapHoi рубки

призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного

насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового

середовища, виникненЕя та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та

стовбурових шкiдникiв.
ВраховуЮчи вищенаведене та керуюЧись п. п. Jф 4 - 6,27 - З3 кСанiтарних правил в

лiсах УкраТни> комiсiя вважа€ за необхiдне призначити у кв. 53 ъид.24.| на площi 0,5 га

сучiльну рубку caHiTapнy та провести ny 2О22 poui. Розробку провести згiдно розроблених
технологiчних карт. Лiсо"iд"Ьвлення провести у найкоротший TepMiH (ПРОТЯГОМ 2 PoKiB

пiсля рубки), шляхом створення лiсових культур цiльових порiд, згiдно проекту лiсових

nyn"ryp. В сумiжних насадженнях рекомендовано вести посилений нЕгляд, з метою

запобiгання масового розповсюдження iнфекuiйних захворювань та стовбурових шкiдникiв,

при необхiдностi проектувати заходи з полiпшення санiтарного стану лiсiв.

iбноход
робей

романенко
Загоруйко
Бугера

в.
с.
м.
А.

Пiдписи:



Акт
лiсопатологiчного обстеження насаджень,

що потребують проведення суцiльних рубок санiтарних

13 жовтня 202l р. м. Iзюм

Комiсiя в складi: головного спецiалiста вiддiлу органiзацiТ охорони i захисry лiсу,
мисливського госпОдарства та охорони працi Харкiвського оУЛМГ Щрiбнохода С. В.,
головного лiсопатолога дслп кхаркiвлiсозахист)) Вороб'я €. В., головного лiсничого
ЩП <Iзюмський лiсгосп> Романенко с. с., лiсничого Червонооскiльського лiсництва
Бугери о. А., за участю оскiльського сiльського голови Загоруйко г. м., провела обстеження
соснового насадження Червонооскiльського лiсництва,,ЩП <Iзюмський лiсгосп>, що потребуе
проведення суцiльноi рубки caнiTapHoi.

За результатами обстеження встановлено:
Кв. 74 вид.22.1площа 0r5 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження

10Сз, вiк72 роки, III бонiтет, повнота 0,8, сер. висота 15 м, сер. дiаметр 16 см, тлу - дlс.
категорiя лiсiв: захиснi лiси. Категорiя захисностi - лiси вздовж рiчок, навколо озер та iнших
водних об'ектiв.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження l0Сз, III бонiтет,
повнота 0,58/-, сер. висота 19 м, сер. дiаметр lб см.

В ходi проведення лiсопатологiчного обстеження дiлянки виявлено деградацiю
деревостану, ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок ураження iнфекцiйним
захворюванням коренева ryбка. Слiд вiдмiтити, що частина насадження пройдена стiйкою
низовоЮ пожежеЮ минулиХ poKiB, виявленО нагаР та смолотечу на стовбурах дерев. Ступiнь
ураження та пошкодження насадження сильний, характер всихання куртинний наближасться
до суцiльного. В серединi та по периметру куртин всихання знаходяться стоячi та поваленi
дерева V _ И категорii фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi,
златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозiйно - деструктивного
типу. !ерева у мiжосередковому просторi (пI - Iv категорiт фiзiологiчного стану) мають
вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст та ознаки заселення стовбуровими
шкiдникаlли з родини короiдiв (верхiвковпйташестизубий короiди, великий та малий cocHoBi
лубоiди). На окремих деревах вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження дерев iнфекцiйними
захворюваннями соснова ryбка, облямований трутовик та рак сiрянка. В насадженнi присутнi
дерева зi зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд вертикалiноi
oci.

НасадженНя втратиЛо бiологiЧну стiйкiОть. ПроведеннЯ вибiрковоТ caHiTapHoi рубки
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 iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. Jф 4 - 6,27 - 33 кСанiтарних правил в лiсах
УкраiЪи> комiсiя вважа€ за необхiдне призначити кв. 74 вид.22.| на площi 0,j га суцiльну
рубкУ caHiTapHY та провести if у 2022 роцi. Розробку провести згiдно ро.робrr"rr"*
технологiчних карт. Лiсовiдновлення провести у найкоротший TepMiH (протягом Z poKiB пiсля
рубки), шляхом створення лiсових культур цiльових порiд, згiдно проекту лiсових культур. В
сумiжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобiганн"1auao"oao
розповсюдження iнфекцiйних захворювань та стовбурових шкiдникiв, при необхiдностi
проектувати заходи з полiпшення санiтарного стану лiсiв.

iбноход
Воробей
романенко
Загоруйко
Бугера

с.
м.
А.

Пiдписи:



Акт
лiсопатологiчного обстеження та оцiнки санiтарного стану насаджень,

що потребують проведення суцiльних рубок санiтарпих

31 серпня 202| р. м. Iзюм

Комiсiя в складi: головного спецiалiста вiддiлу органiзацii охорони i захисту лiсу,

мисливського господарства та охорони праui Харкiвського ОУЛМГ Щрiбнохода е. В.,

головного лiсопатолога ДСЛП кХаркiвлiсозахист)) Вороб'я е. В., провiдного iнженера

охорони та захисту лiсу .ЩП <Iзюмський лiсгосп> Шаповалова В. В., лiсничого

Стуленечького лiсництва Бурлачки О. I., за участю старости Студенецького старостинського

округу Оскiльськоi сiльськоi об'еднаноi територiальноТ громади Бурлака Л. В., провела

обстеження насаджень Студенецького лiсництва ,ЩП <Iзюмський лiсгосп>>, що потребують

проведення сучiльноi рубки caHiTapHoi.

За результатами обстеження встановлено:
Сryденецьке л - во:

Кв. 140 вид.2.| площа 0,4 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження

10Сз, BiK 70 poKiB, I бонiтет, повнота 0,80, сер. висота 2| м, сер. лiаметр 20 см, ТЛУ - ВzДС.
Категорiя лiсiв: захиснi лiси. Категорiя захисностi - лiси уздовж вiдведення залiзниць.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження l0Сз, II бонiтет,

lI()tsHoTa 0.60/-. сер. висота22 м, сер. лiаметр l8 см.

В ходi проведення обстеження даноi дiлянки виявлено локrrпьну деградацiю
деревостану в наслiдок поступового ослаблення, вiдмирання дерев та ik груп вiд ураження
iнфекцiйним захворюванням коренева губка. Ступiнь ураження сильний, характер всихання
куртинний. В серединi та по периметру куртин знаходяться стоячi та поваленi дерева V - VI
категорiТ фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими шкiдникЕlluи (вусачi, златки).

Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозiйно - деструктивного типу.

!ерева у мiжосередковому просторi (Ш ry категорii фiзiологiчного стану) мають
вкорочену блiдо - зепену хвою, вкорочений прирiст, ознаки заселення стовбуровими
шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди, великий та малий
cocHoBi лубоiли). Вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження дерев iнфекцiйними
захворюваннями рак сiрянка та облямований трутовик. В насадженнi присутнi дерева зi
з,lIаманими стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоТ caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 140 вид.2.2 площа 0,5 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
10Сз, BiK 70 poKiB, I бонiтет, повнота 0,80, сер. висота 21 м, сер. лiаметр 20 см, ТЛУ - ВzДС.
Категорiя лiсiв: захиснi лiси. Категорiя захисностi - лiси уздовж вiдведення залiзниць.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз, II бонiтет,
повнота 0,75l-, сер. висота22 м, сер. дiаметр 20 см.

В результатi проведеного лiсопатологiчного обстеження даноi дiлянки виявлено
локальну деградацiю деревостану в наслiдок поступового ослаблення, вiдмирання дерев та ix



груп вiд ураження iнфекцiйним захворюванням коренева губка, Ступiнь ураження сильний,

характер всихання куртинний. В серелинi та по периметру куртин знаходяться стоячi та

поваленi дерева ч vI категорii фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими

шкiдникаN,Iи (вусачi, златки). Коренева система вивалених дерев ура}кена гнилизною

корозiйнО - деструКтивногО типу. ,Щерева у мiжосередковому просторi (Iп - IV категорiТ

фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст, ознаки

заселення стовбуровими шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий та шестизубий короiди,

великий та малий cocHoBi лубоiди). Вiдмiчено xapakTepнi ознаки ураження дерев

iнфекчiйними захворюваннями рак сiрянка та облямований трутов_ик. В насадженнi присутнi

дерева зi зламаними стовбурами, вершинtlп'и, дерева з нахилом з00 i бiльше вiд вертика;lьноi

oci.
Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки

призведе до зменшеннrI повноти нижче встановлених меж. kpiM того, збереження даного

насадження призведе до повноi втрати технiчнот якостi деревини, руйнування лiсового

середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та

стовбурових шкiдникiв.
ВраховуЮчи вищенаведене та керуючись п. п. J\lЪ 4 - 6,2,7 - Зз <Санiтарних правил в

лiсах украiни> комiсiя вважае за необхiдне призначити у кв. 140 ВИДiЛ 2.| На гIЛОЩi 0,4 Га;

кв. 140 видiл 2.2 наплощi 0,5 га суuiльнi рубки caHiTapHi та провести ix 
1 

2022 роul. Ро9гобкУ

IIровестИ згiднО розроблеНих техноЛогiчниХ карт. ЛiсОвiдновлеНня провести у найкоротший

TepMiH (протягом 2 poKiB), шляхом створення лiсових культур цiпьових Цорiд, згlдно проекту

лiсових культур. В сумiжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою

запобiгання масового розповсюдженЕя iнфекцiйних захворювань та стовбурових шкiдникiв,

при необхiдностi проектувати заходи з полiпшення санiтарного стану лiсiв,

Пiдписи:
iбноход

С. В. Воробей

В. В. ШаповtIлов

Л: В. Бурлака

0.I. Бурлачка



l Акт
лiсопатологiчного обстеrкення та оцiнки санiтарного стану насад}кень,

що потребують проведення суцiльних рубок сапiтарних

31 серпня 202l р. м. Iзюм

Комiсiя в сшlадi: головного спецiалiста вiлдiлу органiзаIdi охорони i захисry лiсу,
мисJIивського господарства та охорони прilц Харкiвського ОУJIМГ Щрiбнохола е. В.,
головного лiсопатолога ДСJШ кХаркiвлiсозахист) Ворб'я е. В., провiдного irnKeHepa
охорни та захисту лiсу ЩП <Iзюмсьrgй лiсгосп> Шапова-пова В. В., лiсничого
Барвiнкiвського лiсництва Чухна С. О., за участю головного спецiалiста з питань цивiльного
з{lхисту та надзвиIrаftп.тх сиryацiй Барвiнкiвськоi MicbKoi рали Тiтченка В. В., првела
обстеження насаджень Барвiнкiвськок) лiсництва ЩП кIзюмський лiсгосп>>, що потребують
прведення суцiльно[ рубюr caHiTapHoi.

За результат8ми обстоrсення встановJIено:
Барвiнкiвське л - во;

Кв. 36 внд. 1б.1 шлоща 016 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорддкуванЕя скJIад насадження
l0Сз, BiK 46 poKiB, II бонiтст, повнота 0,7, сер. висота l3 м, сер, дiаметр 18 см, ТЛУ - С2ЛДС.
Категорй лiоiв: захиснi лiси. Категорiя захисностi - лiси протиерозiйнi.

Пiд час проведе}Iня обстеження встановлеЕо: скпад насадження 10Сз+Взд+Тч, II
бонiтет, повнота 0,З4l-, сер. висота 21 м, сер. лiаметр 20 см.

в ходi проведешш лiсопатологiчного обстеження даноi дiллtки вiдмiчено cTpiMrcy
деградаlлiю деревостану, ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок уракення
iнфщifttим захворювавням коренева губка та масового розповсюдженшI сmвбурових
шкiдникiв (шестизубий короIд, великий та малий cocнoBi лубо'iди). CTpiMKe пiдвlшlення
тепшiв всlD(ання, що вiдмiчено в поточному роцi викпик:lно тривалими посухами та
високими температурами, що спостерiгаються в ocTaHrri polФI, а також розвитком
iнфекчiйrптх зalхворюваJIь, за характершми ознаками урiDкення виявленими при обстеженнi
iдентифiкованого як ценангiевий некроз. Ступiнь ypa;кeнrrl та пошкодження^сильний,
харакгер всихЕlIIЕя rуртикний наб.пихсаеться до суцiльного. В серлинi та по периметру
куртин знаходяться стоячi та пов{Lленi дерева v - \II категорii фiзiологiчного стану,
вiдпраlтьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Корнева система вивЕlлених дерев
урФкена гнилизною корозiйно - деструктивного типу. !ерва у мiжосередковому просmрi
(III * IV категорii фiзiологillного стану) мають вкорочеЕу блiдо - зелеку хвою, вкорочений
прирiст. Вiдмiчено xapaкTepнi ознаrcr урФкенЕrI дерев iнфекuiйними захворюваIIнями
облямований трутовик, графiоз та р.ж сiрянка. В насадженнi присутrri дерва зi зламаними
стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30u i бiлъше вiд вертикальноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
пРи3веде до 3меншення повноти нюкче встановлеIII,D( меж. KpiM того, зберження даного
насаджеЕня призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревшш, руйнування лiсового
сер€довища, виникнення та розповсюдження осерлкiв iнфеrсдiйних захворювань та
стовбурвих шкiдникiв.

Кв. 38 вид. 3.1 пJIоща 1r0 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорялкування скIIад нЕюадженItя
10Сз, BiK 56 poKiB, IA бонiтет, повнота 0,9, сер. висота 21 м, сер. лiаметр 20 см ТЛУ - С2ЛДС.
Категорiя лiсiв: захиснi лiси. Категорiя зllхисностi - лiси протиерозiйнi.

Пiд час проведення обстеження встtlновлено: скJIад насадження 10Сз+Взд+[з+Яз+дкб,
II бонiтет, повнота 0,4610,0З, сер. висота20 м,сер. лiаметр 19 см.

Лiсопатологiчним обстеженням даного насадженнrI вiдмiчено cTpiMKy деградацiю
деревостш{у, ослаблеtпrя та всI,D<анЕя дерев та ix груп в наслiдок ураження iнфекцiйним
за)<ворюванням коренева ryбка та масового розповсюдженЕя стовбурових шкiдникiв
(шестизубий короiд, великий та мшrий cocнoBi lryбоIли). CTpiMKe пiдвищешrя темпiв
Всихання, що вiдЙчено в поточному pui викпикllно триваJIими посухами та високими
темпsратУРми, що спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також розвитком iнфекцiйних
захворюваfiь, зо характерними ознаками ураження виявленими при обстеженнi
iдентифiкованого як ценангiевий нецрз. Ступiнь урaDкення та пошкодження сильний,



харакгер всиханнrI куртинний наблюкаеться до суцiльного. В серединi та по периметру
кургин знаходяться стоячi та пoBaIeHi дерева V - VI категорii фiзiологiчного cTzlнy,
вiдпрацьованi стовбуровими шкiдникапдr (вусачi, златю,r). Корнева система вивалених дерев
ypEDKeEa гпилизною корозiйно - деструкгивного типу. .Щерева у мiжосередковому прсторi
(III - IV категорii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений
прирiст. Вiдмiчено xaptlкTepнi ознак,l ураJкення дерев iнфеlсдiйними зllхворюванЕями
облямований труговик, шетиноволосий труговик, графiоз та рак сiряrшса, В насадхеннi
присутнi деревi зi зламаними стовбурами, 

"ер-rнами, дерева з нахиJIом 300 i бiльше вiд
вертикаJьноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Прведення вибiрковоi caHiTapHoi рубюr
призведе до зменшення повноти нIокче встановлених меж. KpiM того, зберження даного
наýадхення призведе до повно[ втрап,r технiчноi яrсостi дервини, руйнувашя лiсового
середовища, виникtенItя та рзповсюдження осерлкiв iнфешiйшоt захворювrlнь та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 38 вид. 4.1 IIлоща 1r0 rа. Згiдно матерiа.пiв лiсовпорялIýування скJIад насадження
10Сз, BiK 61 piK, IA бонiтет, повнота 0,8, сер. висота 23 м, сер. лiамеTр 22 см, ТЛУ - С2ЛДС
Категорiя лiсiв: захиснi лiси. Категорiя захисностi - лiси протиерозiйнi.

Пiд час прведення обстежеr*rя встановлено: склад насадження 10Сз+Акб+Яз, II
бонiтет, повнота 0,38/0,02, сер. висота 20 м, сер. дiаметр 22 см,

В результатi лiсопатологiчного обстеження даноi дiлшllсл вiдмiчено cTpiMKy деградацiю
деревостаку, ослабленнr{ та всID(ання дерев та ix груп в наслiдок ураження iнфекчiЙним
зllхворюванням коренева ryбка та масового розповсюдження стовбурових шкiдникiв
(шестизубий короiд, ве.lrикий та мшrий cocHoBi лубоiли). CTpiMKe пiдвищення темпiв
всихtlння, що вiдмiчено в поточному роцi викпикано тривirлими посухами та високими
температурами, що спостерiгаються в ocTaHHi рки, а також розвитком iнфекцiйних
з:tхворювalнь, за характерними ознiжами урlDкення виявленими при обстеженнi
iденгифiкованого як ценангiевий некроз. Ступiнь ура:кення та пошкодд(еfi}ul силький,
характер всихilння rqуртинниri наближасться до суцiльного. В серлинi та по периметру
куртин знаходяться стоячi та повrtленi дерва V - VI категорii фiзiологiчного стану,
вiдпраrьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, злапси). Корнева система вивалених дерев
ypaJкeнa гниJIизною корозiйно - деструктивного тигry. .Щерва у мiжосередковому просторi
(III - IV категорii фiзiопогiчного cTatry) мають вкорчену блiдо - зелену хвою, вкороченlй
прирiст. Вiдмiчено xapaкTepнi озншсr ураження декв iнфекчiйrпtми заJ<ворюваннями
облямований трутовик, шстиноволосий трутовик та рак сiрянка. В насадженнi присутнi
дерева зi зламаними стовбурами, вершиЕами, дерева з Еахилом 300 i бiлъше вiл вертика.JIьноi
oci,

Насадrкення втратило бiологiчну стiйкiсть. Прведення вибiрковоi caнiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нюкче встановленIо( меж. KpiM того, зберження дttного
касадженЕя призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та рзповсюдженця осерлкiв iнфекцifuiих захворюваЕь та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 39 вид. 15.1 площа 0r9 га. Згiдно матерiалiв пiсовпорялкувllння скJIад насадження
10Сз, BiK 55 poKiB, I бонiтет, повнота 0,8, сер. висота 18 м, сер. дiаметр 24 см, TJTY - СzЛДС.
Категорiя лiсiв: захиснi лiси. Категорiя захисностi - лiси протиерзiйнi,

Пiд час проведення обстеження встtlновлено: склад насадження
10Сз+Взд+[з+Яз+Акб+Кrг,II бонiтет, повнота 0,39/-, сер. висота 20 м, сер. дiаметр 20 см,

Пiд час проведснЕя лiсопатологiчного обстежешrя даноi дiлянки вiдмiчено cTpiMKy
деградацiю деревостану, ослаблення та всиханшI дерев та ix груп в наслiдок уршкення
iнфекtiйним захворювtлнItям коренева губка та масового рзповсюдженЕя отовбурових
шкiдникiв (шестизфий короIд, веJtикIй та малий cocHoBi лубоiди). CTpiMKe пiдвищення
темпiв всихання, що вiдмiчено в поточному рочi викпикано тривllлими посухами та
високими температурами, що спостерiгаються в ocTarTHi роки, а також розвитком
iнФкцitншх захворювань, за характ€рrими озЕаками урФкення влtявлеfiими при обстеженнi
iдентифiкованого як цеЕангiевий некрз. Ступiнь урФкенЕя та пошкодженЕя ситьний,
характер всихання куртинний набrштсаеться до сучiльного. В серлинi та по периметру



куртин знаходяться стоячi та пов,}ленi дерева v _ vI категорii фiзiологiчного стану,

вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система вивЕuIених дерев

уражена гнилизною корозiйно - деструктивного типу. .Щерева у мiжосередковому просторi
(ш - IV категорii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений

прирiст. Вiдмiчено xapakTepнi ознаки ураження дерев iнфекцiйними захворюваннями

обп"rо"u"ий труговик, несправжнiй дубовий трутовик, графiоз, вертицильозне в'янення та

рак сiрянка. В насадженнi присутнi дерева зi зламаними стовбурами, вершинtlми, дерева з

нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноТ oci.
Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoT рубки

призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж, KpiM того, збереження даного
насадження призведе до повнот втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового

середовища' виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та

стовбурових шкiдникiв.
Кв. 40 вид. 5.1 площа 0,5 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкУВання

10Сз, BiK 45 poKiB, I бонiтет, повнота 0,8, сер. висота l4 м, сер. дiаметр l8
Категорiя лiсiв: захиснi лiси. Категорiя захисностi - лiси протиерозiйнi.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадженн" 1QQ3+ВЗД+ЯЗ

бонiтет, повнота 0,28l-, сер. висота 20 м, сер. дiаметр 21 см.

*Клг, II

В ходi лiсопатологiчного обстеження дiлянки вiдмiчено cTpiMKy деградацiю

деревостану, ослаблення та всихання дерев та iх груп в наслiдок ураження iнфекцiйним

захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкiдникiв
(шестизубий короiд, великий та малий cocHoBi лубоiди). CTpiMKe пiдвищення темпiв

всихання, що вiдмiчено в поточному роцi викликано тривЕ}лими посухами та високими

температурами, що спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також розвитком iнфекцiйних

захворювань, за характерними ознаками ураження виявленими при обстеженнi

iдентЙфiкованого як ценангiевий некроз. Ступiнь ураження та пошкодження сильний,

характер всихання куртинний наближасться до суцiльного. В серединi та по периметру

куртин знаходяться стоячi та поваJIенi дерева v - vI категорii фiзiологiчного стану,

вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система вившIених дерев

уражена гнилизноЮ корозiйнО - деструкТивного типу. ,Щерева у мiжосередковому просторi

(пI - IV категорii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений

прирiст. Вiдмiчено xapar<Tepнi ознаки ураження дерев iнфекцiйними захворюваннями

обп"rо"urий трутовик, вертицильозне в'янення та рак сiрянка. В насадженнi присутнi дерева

зi зламаними стовбурur",Ъ.р-инами, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноi oci.

НасаджеНня втратИло бiолоГiчну стiйКiсть. ПроВеденнЯ вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження даного

насадження призведе до повноi втрати технiчнот якостi деревини, руйнування лiсового

середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворюванЬ та

стовбурових шкiдникiв.
Кв. 45 вид. 1.1 площа 0,7 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування скJIад насадження

10Сз, BiK 44 роки, Iд бонiтет, повнота 0,7, сер. висота 15 м, сер. дiаметр 16 см, ТЛУ - Cz

лдс. КатегорiЯ лiсiв: захиснi лiси. Категорiя захисностi - лiси протиерозiйнi.
Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз, IA бонiтет,

повнота 0.62l-, сер. висота 20 м, сер. лiаметр 22 см.
В результатi лiсопатологiчного обстеження даноТ дiлянки вiдмiчено cTpiMKy

деградацiю деревостану, ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок ураження
iнфЪкцiйним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових

шкiдникiв (шестизубий короiд, великий та малий cocHoBi лубоiди). CTpiMKe пiдвищення

темпiв всихання, що вiдмiчено в поточному Роцi викликано тривалими пос}хами та

високими температУрами, що спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також розвитком
iнфекцiйних захворювань, за характерними ознаками ураження виявленими при обстеженнi

iдентифiкованого як ценангiсвий некроз. Ступiнь ураження та пошкодження сильний,

характер всихання куртинний наближаеться до суцiльного. В серединi та по периметру

куртин знаходяться стоячi та поваJIенi дерева v - И категорii фiзiологiчного стану,

вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система виваJIених дерев

скJIад насадження
см, ТЛУ - С2 ЛДС.



-
уражена гниJIизною корозiйно - деструктивtIого тиrrу. .Щерева у мiжосердковому просторi
0II - IY категорii фiзiопогiчного стшrу) мають вкорочену блiдо - зепену хвою, вкорочеюtй
прирiст. Вiдмiчено xapaкTepнi ознаlсr урження дерев iнфекцiйнишl зtлхворюваннями
облямований трутовик, рак cipлrKa. В насадхеннi присутнi дерева зi зламаними стовбурами,
вершинами, дорева з нахилом 300 i бi.rьше вiд вертика-тrьноi oci.

Насадження втатило бiологiчну стiйкiсть. Прведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нюкче встановленЕх меж. KpiM того, зберження даного
насадження призведе до повноI втрl}ти технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осерлкiв iнфекчiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв,

Кв. 45 вид. 1.2 площа Ц3 га. Згiдно MaTepiarriB лiсовпорялIqування скJIад насаджешuI
l0Сз, BiK 44 роки, IA бонiтет, повнота 0,7, оер. висота 15 м, сер. лiаметр 16 см, ТЛУ - С2
ЛДС. Категорiя лiсiв: захиснi лiси. Категорiя захионостi - лiси протиерзiйнi.

Пiд час прведення обстеження встltновлено: скпад насадження 10Сз, IA бонiтет,
повнота 0,62l-, сер. висота 20 м, сер. дiаметр 21 см.

Лiсопатологiчним оботеженням даного насадження вiдмiчено cTpiMKy деградацiю
деревостаЕу, ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок урФкеЕIIя iнфекцiйним
зllхворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкiдникiв
(шестизфий короiд, великий та ма.тlий cocHoBi .гryбоiди). CTpiMKe пiдвищення темпiв
всихання, що вiдмiчено в поточному рочi викrrикано тривtUIими посухами та високими
температурами, що спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також розвитком iнфекчiйних
захворювань, зо харктерними ознаками урФкенЕя виявленими при обстеженнi
iлентифiкованого як ценангiевий некрз. Ступiнь урФкення та пошкодкення сильний,
характер всихчlння tсуртrrнний наближаеться до суцiльного. В серлинi та по периметру
куртин знаходяться стоячi та пoBaJIeHi дерева v - \ДI категорii фiзiологiчного стану,
вiдпраrъованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система вивtulених дерев
урФкена гниJмзною корозiйно - деструктивного типу. ,Щерева у мiжосередковому прсторi
(Ш - IV категорii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкороченшi
прирiст. Вiдмiчено xapaкTepнi ознаrcr урФкення дерев iнфекчiйними захворюванЕями
облямований трутовик, рак сiрянка. В насадженнi присутнi дерва зi зламаними стовбурами,
вершинами, дерева з нахилом 30" i бiльше вiд вермкальпоI oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубюr
цризведе до зменшеЕня повноти нюкче встановлених меж, KpiM mго, зберження даного
насадження призведе до повноi втрt}ти технiчноi якостi деревини, руйнуваrлrя лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осерлкiв iнфекчifших захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 45 вид. 3.1 IIJIоща 1r0 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування скJIад насадженЕrI
10Сз, BiK 9б pKiB, III бонiтет, повнота 0,8, сер. висота 19 м, сер. дiаметр 22 см, ТЛУ - Cz
ЛДС. Категорiя лiсiв: захиснi лiси. Катвгорй захисностi - лiси протиерозiйнi.

Пiд час проведення обстеження встановлено: скпад насадження 10Сз, II бонiтет,
повнота 0,49l-, сер. висота 25 м, сер. дiаметр 28 см.

в ходi прведення лiсопатологiчного обстеження даноi дiлянки вiдмiчено cTpiMky
дегFдацiю деревостану, ослаблення та всиханшI дерев та ix груп в наслiдок урФкення
iнфекчiйним захворюванrшм коренева губка та масового рзповсюдження стовбурвих
шкiдrп.rкiв (шестизубий короIдо великий та малий cocHoBi лубоiди), CTpiMKe пiдвшцення
темпiв всихаЕня, що вiдмiчено в пото*rому poui викпикано тривtlлими посухами та
високими температурами, що спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також рзвитком
iнфекчiйних 3ахворювань, за харакгерними озЕаками yprDKeHHJI виявленими при обстеженнi
iдентифiковilного як цеЕ{lнгiевий некроз. Ступiнь урalкення та пошшодження сильний,
хараIсrЕр всихаЕня куртинний наб-гппtаеться до сучiльного. В серлинi та по периметру
куртин знаходяться стоячi та поваленi дерева v - vI категорii фiзiологiчного стану,
вiдпраltьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система виваJIених дерев
УРФкена гнилиЗною корозiЙно - деструктивЕого тиrry. ,Щерева у мiжосердковому прсторi
(III - IY категорii фiзiологiчшrого стшту) мають вкорочеку блiдо - зелену хвою, вкорочений
прирiст, Вiдмiчено xapakтepнi ознаlса урФкення д9рев iнфекчiйнипла зrlхворюванIшми



облямований трутовик, рак сiрянка. В насадженнi присутнi дерева зi злаivаними стовбурами,
вершинами, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
призведе до зменшення повноти нижче встановлених меж. KpiM того, збереження дttного
насадження призведе до повноi втрати технiчноi якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 45 вид. 5.1 площа 1r0 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
l0Сз, BiK 52 роки, IA бонiтет, повнота 0,8, сер. висота 18 м, сер. дiаметр 22 см, ТЛУ - Cz
ЛДС. Категорiя лiсiв: захиснi лiси. Категорiя захисностi - лiси протиерозiйнi.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження 10Сз+Яз+Акб+,Щз, I

бонiтет, повнота 0,65/0,03, сер. висота20 м, сер. дiаметр 23 см.
Пiд час проведення лiсопатологiчного обстеження даноi дiлянки вiдмiчено cTpiMKy

легралачiю деревостану, ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок уражеЕня
iнфекцiйним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових
шкiдникiв (шестизубий короiд, великий та малий cocHoBi лубоiди). CTpiMKe пiдвищення
темпiв всихання, що вiдмiчено в поточному poui викликано тривалими пос)D(ами та
високими темrтературами, що спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також розвитком
iнфекцiйних захворювань, за характерними ознаками ураження виявленими при обстеженнi
iдентифiкованого як ценангiевий некроз. Ступiнь ураження та пошкодження сильний,
характер всихання куртинний наближасться до суцiльного. В серединi та по периметру
куртин знаходяться стоячi та повztленi лерева V - И категорiТ фiзiологiчного стану,
вiдпрацьованi стовбуровими шкiдникаlr.tи (вусачi, златки). Коренева система вивttлених дерев
уражена гнилизною корозiйно - деструктивного типу. .Щерева у мiжосередковому просторi
(ПI - IV категорii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений
прирiст. Вiдмiчено xapaкTepнi ознаки ураження дерев iнфекцiйними зaхворюваннями
облямований трутовик, шетиноволосий трутовик, несправжнiй дубовий трутовик та рак
сiрянка. В насадженнi присутнi дерева зi зламаними стовбурами, вершинчtми, дерева з

нахилом 300 i бiльше вiд вертикальноТ oci.
Гlасадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки

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

Кв. 45 вид. L0.1 площа L,0 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
9СзlЯзл, г.iK 47l47 poKiB, I бонiтет, повнота 0,9, сер. висота 15/15 м, сер. дiаметр 22l|8 см,
ТЛУ - С2ЛДС. Категорiя лiсiв: захиснi лiси. Категорiя захисностi - лiси протиерозiйнi.

Пiд час проведення обстеження встановлено: склад насадження l0Сз+Клг, I бонiтет,
повнота 0,65/0,|2, сер. висота 20 м, сер. дiаметр 20 см.

Лiсопатологiчним обстеженням дiлянки вiдмiчено cTpiMKy деградацiю деревостану,
ослаблення та всихання дерев та ix груп в наслiдок ураження iнфекцiйним захворюванням
коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкiдникiв (шестизубий короiд,
великий та малий cocHoBi лубоiли). CTpiMKe пiдвищення темпiв всихання, що вiдмiчено в
пoтotIHoмy роцi викликано тривzlлими посухами та високими температурами, що
спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також розвитком iнфекцiйних зчжворювань, за
характерними ознаками ураження виявленими при обстеженнi iдентифiкованого як
ценангiсвий некроз. Ступiнь ураження та пошкодження сильний, характер всихання
куртинний наближаеться до суцiльного. В серединi та по периметру куртин знаходяться
стоячi та поваленi дерева V - VI категорii фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi стовбуровими
шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система вив[lлених дерев уражена гнилизною
корозiЙно - деструктивного типу. Щерева у мiжосередковому просторi (Ш - IV категорiТ
фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст. Вiдмiчено
xapaкTepнi ознаки ураження дерев iнфекцiЙними захворюваннями облямований трутовик,
вертицильозне в'янення та рак сiрянка. Ч насадженнi присугнi дерева зi зламаними
стовбурами, вершинами, дерева з нахилом ЗOU i бiльше вiд вертикальноi oci.
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насадженIrя втратило бiологiчку стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapнoi рубк}r
прЦЗведс до змýншення повноти нюкче встановпених меж, KpiM того, зберженЕя даного
нас&дження призведе до повноi втрати технiчноi якоотi деревини, руйкування лiсового
середовища, виникнон}lя та розповсюдження осерпкiв iнфекчiйних зalхворювaнь та
стовбурових шкiдникiв.

Кв. 46 вид. 16.1 площа 0r9 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядIqування скJIад нlюадження
10Сз, BiK 51 piK, I бонiтет, повнота 0,7, сер. висота 16 м, сер. дiаметр 22 см, ТЛУ - Cz ЛДС.
Категорiя лiсiв: захиснi лiси. Категорiя захисностi - лiси протиерозiйнi.

Пiд час прведеншI обстеженrrя встановлено: скJIад насадженшI 10Сз+Яз+дкб+Взд, I
бонiтет, повнота 0,7З10,03, сер. висота 20 м, сер. лiаметр 24 см.

В результатi лiсопатологiчного обстеження даноi дiлянки вiдмiчено cTpiMKy
деградаlriю деревостану, ослабленнrI та всихаЕня дерев та ii груп в наслiдок урlDкення
iнфекчiйним захворюванням коренева губка та маоового розповсюдження отовбурових
ШКiдникiв (шестизубий короiд, великий та малий cocHoBi лубоiди), CTpiMKe пiдвищення
ТеМпiв ВСихання, що вЙмiчено в поточному рочi викJIикано триваJIими пос)Dсами та
Високими темперц/рами, що спостерiгаються в ocTaHHi роки, а також рзвитком
iнфекцiйних захворюваIIь, за характ9рними ознаками урrDкеЕня виявлеЕими при обстеженнi
iдентифiков:lllого як ценангiсвий некроз. Ступiнь ураrкення та пошкодження сильний,
характор всихання куртинний наблrшсаеться до сучi.гьного. В серелинi та по периметру
куртин знаходяться отоячi та поваленi дерева v - vI категорii фiзiологiчного стану,
вiдпрацьованi стовбуровими шкiдниками (вусачi' злашш). Корнева система вивалених дерев
yplDкeнa гниJIизною корозiйно - деструктивного типу. ,Щерева у мiжосередковому просторi
(III - IV категорii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - з9лену хвою, вкорочений
ПРИРiСт. Вiдмiчено xapurкTepнi озналоа урФкення дерев iнфекцiйними захворюваннями
облямований трутовик, шетиноволосий труговик, графiоз та рак сiрянка. В насадженнi
приоугнi дерева зi зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахипом 300 i бiльше вiд
вертикально[ oci.

НаСаДженЕя втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки
при3веде до 3меншення повноти нюкче встановлених меж. KpiM того, зберженЕrI даного
насадженЕя призведе до повноi вцати технiчно[ якостi деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюдження осерлкiв iнфекцiйних захворювань та
стовбурових шкiдникiв.

Враховуюtlи вищенаведене та керуючись п. п. Jф 4 - 6,27 - 3З кСанiтарних правил в
лiСах Украiнш комiсiя ввФкае за небхiдне призначити у кв. 36 видiл 1б.1 на площi 0,б га;
КВ. 38 Видiл 3.1 на площi 1,0 га, кв. 38 видiл 4.1 на площi 1,0 га; кв. З9 видiл 15.1 на площi
0,9га; кв.40 видiл 5.1 наплощi 0,5 га; кв.45 видiл 1.1 наплощi 0,7га; кв.45 видiл 1.2 на
ППОщi 0,3 га, кв. 45 видiл З.1 на площi 1,0 га; кв. 45 видiл 5,1 на шrощi 1,0 га; rB. 45 видiл 10.1
на площi 1,0 га, кв. 4б видiл 16.1 на плошц 0,9 га; суцiльнi рубк}r caHiTapHi та провести ix у
2022 РОui. РОзробку провести згiдно розрблених технологiчних карт. Лiсовiдновлення
провести у найкоротший TepMiH (протягом 2 poKiB пiсля проведення рубки), шJIяхом
створеншI лiсовиХ культуР та сприJIНЕя прироДномУ поновленНю цiльовИх порiд, згiдно
ПРОеКТУ лiСових культур. В сумiжrrих насаджен}uIх рекоме}цоваfiо вести посиltений нагляд, з
метоЮ запобiгання масового ро3повсюдження iнфекцiйних зr}хворювань та стовбурових
шкiдникiв, при необхiдностi проектувати заходи з полiпшенrrя санiтарЕого стану лiсiв.

В, В. Тiтченко

С, О. Чухно
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