
лкт
погодженн]я насад}кень tla лоl{i.irьнiс,гь призначення суцiльних санiтарних

рубок в наса/Iженнях 2lП "Бродiвський лiсгосп''

25 сiчня 202')- року ЩП "Бродiвський лiсгосп"

Нами, головним спецiалiстом вiддiлу охорони, захисту лiсу та
мисливського господарства Львiвського ОУЛN4Г Музикою Р.П., мiсъким
ГОЛоВоЮ М. Броди БелеЙ А.А., начаjIьIlиком вiддiлу дiагностики ДСЛП
"Львiвлiсоза-кист" KpalrapLtell IO.B., I,о,llоtsгIиN{ .ltiсни.tим ДП "Бродiвсъкий
лiсгосп" Потьомкiним O.N4., за участю лiсничого Лагодiвського лiсництва
Парiйчука В.О., лiсничого Заболотцiвського лiсництва N4оскви А.М. проведено
ОГляД лiсових насаджень на предмет доцiльностi проведення в них суцiльних
санiтарних рубок.

В ,результатi обсr,ехtення встановJIено: у насадженнях в яких
проведено лiсошатологiчне обстеження (Акт лiсопатологiчного
обс'геження вiд 25.01 ,2022 року) вимагае проведення суцiльних
санiтарних рубок.

1. З метою наведення налех(ного санiтарного стану, недопущення
розповсюдження хвороб ,га стовбчрових шкiдникiв, втрати технiчноi
якостi деревини та згiдно вимог ,,СГlЛУ" доцiльно провести суцiльнi
caHiTallHi рубки на загальнiй площi 14,6 га; загальною кубомасою З21 1 м3,
в т, ч. лiквiдноi - 2901 м3, дiловоi -50l м], а саме:

Лагодiвське лiсництво
Кв. 72, вид. l0дЗ, плоrца 0.8 га; загальною кубомасою 26З м3, в т. ч,

лiквiдноi - 2З9 м-', дiловоТ - 75 м];
Кв, 7З, вид. бдЗ, площа 0,6 га; загальною кубомасою 1Зб м3, в т. ч.

лiквiдноi - 1ZЗ мЗ, дiловоТ - бВ мЗ;

Кв. 7З, вид.7дЗ, площа 1,0 га; загаJIьною кубомасою 279 мЗ, в т. ч.
лiквiдноТ - 254 мЗ, дiловоТ - l 2 M-r;

Кв. В2, вид. 9дЗ, площа 0,4 га; загальною кубомасою 82 м3, в т. ч.
лiквiдноТ - 75 мЗ, дiловоТ - 18 lчrЗ;

Кв. 82, вид.9д4 пrtоща 0,З га; загальною кубомасою]4 м3, в т. ч. лiквiдноi
- б8 м], дiлоlзоi - 1 1 м3;

Кв.82, вид. 10дl пjIоща 0,7 га; загаJтьною кубомасою 190 мЗ, в т. ч.
лiквiдноi - 170 м3, дiловоТ - 8 м3;

Кв. 82, вид. 1 lд1 площа 0,З га; загаJIьною кубомасою 81 м3, в т. ч.
лiквiдноТ - 73 Mj, дiловоТ - 5 пt':

Кв. В2, вид. l2дl шлоша 0,З га; заl,аJIьною кубомасою 99 м3, в т. ч.
лiквiдноi - 90 мЗ, дiловоi -12мЗ;

Кв. ВЗ, вид, 4дJ площа 0,6 га: :]ага-]Iьною кубомасою 7J м3, в т. ч. лiквiдноi
- 70 м3, дiловоТ - 1 *';

Кв. ВЗ, вид. 4дВ площа 0.5 га; загальною кубомасою 109 мЗ, в т. ч.
лiквiдноi - 99 мj, дiловоi *, 0 шr';



КВ. 83, Вид. 5 площа 0,З га; загальноtо кубомасою 3 7 ,', в т. ч. лiквiдноi -iл 'l . 1JJ м", дlловс)l - / м-;
КВ. 83, ВИД. 8д4 плоша 0,5 га; загальною кубомасою З9 м3, в т. ч. лiквiдноI

- 35 м3, дiловоТ - 0 ,';
КВ. ВЗ, ВИД,9д1 площа 0,З га; загальноло кубомасою 44мЗ, вт. ч. лiквiдноi

- З9 м3, дiло.воi - 1 пl';
Кв. 8Зi, вид. 9д2 площа 0,6 га; загальною кубомасою 114 м3, в т. ч.

лiквiдноI -10i мЗ, дiловоТ - 0 м3;

Кв. 8Зi, вид. 10д2 площа 0,2 га; загыIьною кубомасою 14 м3, в т. ч.
лiквiдноi - l3 м]. дiловоТ - l *';

Кв.8З, вид" 10дЗ гт.,rоrца 0,5 га; загальною кубомасою 10з м3, в т. ч.
лiквiдноi - 91 мj, дiловоТ - 0 ,';

Кв. Взi, вид. I|д4 плоша 0,6 га; загальною кубомасою З9 м3, в т. ч.
лiквiдноi - 36 м3, дiловоi * 10 м];

Кв.8З, вид. 12д1 плоша 0,8 га; загальною кубомасою 173 мз, в т. ч.
лiквiдноi - 162м3, дiловоi - З 1 мЗ;

Кв. В4, вид.2дб плоша 0,2 га; загальною кубомасою 47 м3, в т. ч. лiквiдноi
- 4З м3, дiловоi - 0 м';

Кв. В4, вид. 2д7 плоrца 0,5 га, загальною кубомасою 89 мЗ, в т. ч. лiквiдноi
- 80 м3, дiловоi - 0 пл';

KB.8l|, вид.бд] площа 1.0 га; загальною кубомасою 146 м3, в т. ч.
лiквiдноi - |З2 мЗ, дiловоТ - 2З м3;

Кв. 84., вид. 1,Зд4 площа 0,4 га; загапьною кубомасою 117 м3, в т. ч.
лiквiдноi - 106 мЗ, дiловоi - 48 м];

Кв. В:;, вид. 4дб II"IIоща 1.0 I,a; ]aI,aJIbHoIo кубомасою 310 м3, в т. ч.
лiквiдноТ - 281 м], дiловоТ - 77 м];

Кв.85, вид.4д7 плоша 0,1 га; загальною кубомасою З8 м3, вт. ч. лiквiдноi
-34 мЗ, дiлогlоi - 0 пл';

Кв. В5, вид. 5д3 плоrца0,4 га; загальною кубомасою 79 мЗ, в т. ч. лiквiдноi
- 70 мЗ, дiловоi - 0 м';

Кв. 8j;, вид, 1Здl площа 0,2 I,a; .]агальною кубомасою 7| м3, в т. ч.
лiквiдноi - 64 м3, дiловоi - 7 м-';

Заболотцiвське лiсництво
Кв. З, вид. 9д1, площа 0,5 га; загальною кубомасою 161 м3, в т. ч.

лiквiдноi - 144 м], дiловоТ - 37 м';
Кв, l8i, вид. 12д1. ttлоlца 0,8 I,a; загальною кубомасою 135 м3, в т. ч.

лiквiдноi - 1 l9 мЗ, дiловоi * 39 Mr;
Кв. lý), вид. бд1, площа 0,2 га, загальною кубомасою 65 м3, в т. ч.

лiквiдноi - 57 м3, дiловоi - 10 мЗ;
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2. Суliльнi caHiTapHi рубки провести у
встановлених Саr-riтарними правилами в

з. 13абезпечити заходи з вiдновлення
вiдтворення лiсiв, затвердх{ених постаI]овою KN4
30з.

4. JПровести заходи щодо оздоровлення, запобiгання зараженню або
пошкодженI{ю сумiжних насаджень.

fiо акту,цодаеться:
1. Акт лiсопат,о:tоt,iчrtсlго обстеження вiд 25 .012022 року.2. Зведена вiдомiсть насаджень, що потребують суцiльних

сан,iтарних рубок.
З. Зведена вiдомiсть пробних площ, закладених у насадженнях, що

пот,ребують суцiльних санiтарних рубок.
4. Плани дiлянок вiдведених в рубку.

Головний сгrецiалiст вiдлi;lу охорони,
захисту лiсу та мисливського
господарства Львiвського ОУЛМГ

N{iсъкий
голова м, Броди

Началъник rriддiлу дiагностики
ДСЛП "Львi влiсозахист"

головний лiсничий
!П "Бродiвс:ький лiсгосll"

Лiсничий Лагодiвського лiсництва

Лiсничий Заболотцiвсъкого лiсництва

термiни вiдповiдно до вимог
лiсах Украiни.
лiсiв вiдповiдно до правил

УкраТни вiд 01.0З.2007 року N

Белей А.А.

Крамарецъ Ю.В.

'Потьомкiн о.М.

Парiйчук В.О.

-йо.пuu А.М.


