
Акт
лiсопатологiчного обстехtення насад}кень на доцiльнiстъ

призI{з;чення в них заходiв з полiппrення санiтарного стану лiсiв, а саме
вибiркових санiтарних рубок в насадженнях ЩП "Бродiвський лiсгосп"

25 сiчня 20|22 р. ЩП "Бродiвський лiсгосп"

Нами, головним ;tiсопатологоNl Д{СЛП "Львiвлiсозахист" Соколовським
Б.В., прс вiдниN{ iгtженером-.ltiсопагологом вiддiлу НДПВЛГ ДСЛП
"Львiвлiсозахист" N4асним O.N4., началъником вiддiлу дiагностики ДСЛП
"Лъвiвлiсозахист" КрамарцеN{ [О.В., начальником вiддiлу нагляд} та прогнозу

ДСЛП "Львiвлiсозахист" Крiлишин З.l., iнженером-лiсопатологом вiддiлу
нагляду ,та прогнозу ДСJlll "Львiвлiсозахист" Височанським VI.VI.,
iнженером-лiсопатологом вiддiлу НДПВЛГ ДС,ШI "Львiвлiсозахист"
Осташуком Я.I., iнженером-лiсопатологом Закарпатського ОЛПП ДСJШ
"Львiвлiсозохистl' Стебелецьким О.Б., в присутностi провiдного iнженера
охорони i захисту лiсу ДП "Бродiвське ЛГ" Тереховського B.I., за r{астю
лiсничого Бродiвського лiсництва Сiрого B.I\4., лiсничого Лешнiвсъкого
лiсництва Максимця О.Ф., itiсничого Бер;rинського лiсництва Щемчука С.В.,
лiсничого 3аболотцiвського лiсницt,ва N4оскви A.N4., лiсничого Лагодiвсъкого
лiсництва Парiйчука В.О. проведено обстеження лiсових насаджень на

доrtiльнiстL проведення в них заходiв з полiпшення санiтарного стану, а саме
вибiркових санiтарних рубок.

Пере,ш проведенням лiсопатологi чного обстеження опрацъовано матерiали
лiсовпорядкування, матерiа;rи iнtзентаризацii осередкiв шкiдникiв та хвороб
лiсу, повiдомлення про появу озrIак rtоt,iршення санiтарного стану лiсових
насаджень, гiерелiк заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв.

Лiсопатологiчне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом
з уточненням меж дiлянок, в яких плануеться проведеншI вибiркових
санiтарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лiнiях, з

метою визiначення вилового скJIадY хвороб, шкiдникiв та iнших патологiй
лiсових насаджень, встановлення ступенi пошкодження дерев, якi пiдлягають
обов'язковому вирубуванню згiдно вимог кСанiтарних правил в лiсах Украiни>
(д-i - СП.ry).

Лiсопатологiчний журнал в розрiзi лiсництв додасться, таксацiйна
характерис:тика насадх(ень взята iз матерiалiв лiсовпорядкування станом на
0l .0l .20l l року.

Всього лiсопатологiчне обстеження насад}кень на доцiлънiсть
а саме вибiрковихпризначен]{я в них заходiв з гtолiпшення санlтарного стану,

саtIiтарних рубок проведено на загальнiй гrлощi 809,2 га.

Бролiвське лiсництво
Кваlrтал 3о видiл 4о площа 1о9 га.
Насадження пошкодяtене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш rti>K 2lЗ BepxrrboT частини крони, нахиJIом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикlrльноi oci.



OKperиi дерева сосни звичайноi пошкодженi комплексним осередком
короТдiв та офiостомовими грибами. FIa пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вi,цпадас.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 4, видiл 4, площа 2r3 га.
Насадження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нjж 2/З верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертикальноТ oci.

Окреlиi дерева сосни звичайноi пошкодженi комплексним осереДкоМ
короiдiв та офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас.

Стугr,iнь пошкодх{ення насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркоВУ
caHiTapHy рубку.

Квартал 4, видiл 5, площа 4r2 га.
Насадження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нiж 2lЗ верхнъоТ частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикалъноТ oci.

OKpeMi дерева сосни звичайноi пошкодженi комплексним осередком
короiдiв та офiостомовими грибами. На шошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас.

Ступiнь пошкодження насадх{ення слабка. .Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 4, видiл б, площа бо0 га.
Наса,цження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбУраМи

на бiльш нiж 2lЗ верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикальноi oci.

OKpeMi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осередкоМ

короiдiв та, офiостомовими грибами. На шошкоджених деревах хвоя рУДа, КОРа

частково вiдпадас.
Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркОВУ

caHiTapHy рубку.
Квартал 4, видiл 9, площа 0,4 га.
Насадження пошкоджене снiгом, Наявнi дерева зi зJIаманими стовбУРамИ

на бiльш rri>к 2lЗ BepxHboi частини крони, нахилом стовбура понад З0 градУсiв
вiд вертикiлльноi oci.

OKpc:Mi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осереДКОМ

короТдiв та офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя рУДа, КОРа

частково вiдпадас.
Стугriнь пошкодження насадження слабка. Доцiльно провести вибiРКОВУ

caHiTapHy рубку.
Ква;ртал 18, видiл 2, площа 4,0 га.
Наса,дження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбУраМи

на бiльш ътiж 2lЗ верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понаД З0 градУСiВ

вiд вертикалъноТ oci.



OKpeMi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осередком
короiдiв та офiостомовими грибами. FIa пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квацlтал 18, вилiл 7о площа 1,0 га.
Насацrкення пошкод}кене комплексним осередком короiдiв та

офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково
вiдпадас. F[а окремих деревах наявнi плодовi тiла дереворуйнiвних грибiв.

OKpeMi дерева пошкодженi снiгом. Наявнi дерева зi зламаними
стовбурам]4 на бiльш :нtx< 2lЗ верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад
З0 градусirl вiд вертикаJIьноТ oci.

Стl,пiнь пошкод}кення насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapH1, рубку.

Квартал 18о видiл 9, площа 1об га.
Насадження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш н:iж 2lЗ верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертикttльноТ oci.

OKpe:Mi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осередком
короТдiв та офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас.

Ступ.iнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 18, видiл 11о площа2r2 га.
Насадження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш ъ:riж 2lЗ верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикiлльноi oci.

OKpeMi дерева сосt{и звичайноТ пошкодженi комплексним осередком
короiдiв та офiостомовими грибап,tи. На rтошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас,

Стугriнь пошкодження насадя(ення слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy pубку.

Ква;ртал 20, видiл 4, площа 5,4 га.
НасаLдження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiлъш tliж 2lЗ верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикальноi oci.

Окрtэмi дерева сосни звичайноi пошкодженi комплексним осередком
короiдiв та офiостомовими грибапли. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадае.

CTyTriHb пошкод}кення насадження слабка. Доцiлъно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 2"7, видill 5, п;rоща l7,5 га.
Насадхtення пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш lliж 2lЗ верхнъоТ частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертикальноТ oci.



OKpeMi дерева сосни звичайноТ пошкодlкенi комплексним осередком
короiдiв та офiостомовими грибами. I{a пошкод}кених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадае.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рlубку.

Квар,тал 48, видiл 7, плоrца 21,5 га.
Наса;]ження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нtж 2lЗ верхньоТ частини кроt{и, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертика,льноi oci.

OKpeMi дерева сосни звичайноi пошкодженi комплексним осередком
KopoiiiB та офiостомовими грибами, На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадае.

Ступiнь пошкод)tення насадження слабка" Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рrубку.

Квартал 48, видiл 10, площа 3,8 га.
Наса.цження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нiж 2lЗ верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертика,льноТ oci.

OKpeMi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осередком
короТдiв та офiостоп,{овими грибами. [{а пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Кварlтал 48, видiл 11, плоша 2,4 ra.
Насадження l]ошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нiж 2/З BepxHboi частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертикаLльноi oci.

OKpeMi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осередком
короiдiв та. офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вj.дпадас.

Сту,пiнь пошкодження насадження слабка. Щошiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Ква;lтал 48, видiл 13, плоша 9,1 га.
Наса,ц>ttення пошкодхtене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нlж 2lЗ верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертикаьтьноi oci.

OKpeMi дерева сосни звичайноi пошкодженi комrтлексним осередком
короiдiв ,гаl офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас.

Стl,пiнь пошкодження насадження слабка. Доцiльно провести вибiркову
сан iTapH1, рубку.

Квартал 71, видiл 9, площа 1,5 га.
Насадження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш н;iж 2lЗ верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикit,тьноi oci.



Окреlиi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осередком
короiдiв та офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас.

СтупiLнъ пошкод}кення ЕIасаджегtня слабка. Щочiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 72,, впдiл 1, площа 4,5 га.
Насадження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нiж 2lЗ верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикальноi oci.

OKpe,Mi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осереДкоМ
короiдiв та офiостомовими грибами, На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас,

Ступiнъ пошкод}кення насадження слабка. Щоцiльно шровести вибiркову
caHiTapHy рrубку.

Кварlтал 72rвидiл бо плошIа 10,5 га.
Наса,цження IIошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нiж 2lЗ верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертиксльноТ oci.

OKpeMi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осередком
короiдiв та, офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадае.

Сту,пiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 73, видi;r 3, площа 7 ol rа.
Насадження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нiж 2/З BepxHboi частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикzьчьноТ oci.

OKpeMi дерева сосни звичайноi пошкодженi комплексним осередком
короiдiв ,rcr офiостомовими г,рибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 75, видiл 3, площа 1,1 га.
Насадження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нiж 2lЗ верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикiллъноТ oci.

OKpc:Mi дерева сосни звичайноi пошкодженi комплексним осередком
короiдiв та офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас.

Стугliнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy ]рубку.

Ква;ртал 75о видi;r 4, п.ltоща 1,0 га.
Насадження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш rтiж 2lЗ верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертикальноТ oci.



OKpeMi дерева сосни звичайноi пошкодженi комплексним осередком
короiдiв та офiостомовиN4и грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рrубку.

Кварrтал 7б, видiл 4, площа 6,5 га.
Наса,цження пошкоджене снiгом. I]аявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш :нi>K 2l3 верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертикальноТ oci.

OKpeMi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осередком
короiдiв та офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Кварlтал 76, видiл 5, площа 2r7 lа.
Насадження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нiж 2lЗ верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикztлъноi oci.

OKpeMi дерева сосни :звичайноТ пошкодженi комплексним осередком
KopoiiiB :га, офiостомовиI\{и грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiiдпадас.

Ступiнь пошкодх{ення насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy, рубку.

Квартал 77 о вцдiл 4, плоrrда 2,,3 га.
Насадження пошкоджене сгtiгоп,t. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiлъш нiж 2/3 верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикальноi oci.

OKpe,Mi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осередком
короТдiв TcL офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас.

Ступiнь пошкодження насаджеIrня слабка. flоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 78, видiл 1, площа 2r3 rа.
Насадження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш rtiж 2lЗ верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикiллъноi oci.

OKpc:Mi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осередком
короiдiв та офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас,

Стуггiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Ква;этал 78, видiл 2, плоша 1,8 га.
Наса,дження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiлъш ъliж 2lЗ BepxHboi частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертик;альноi oci.



OKpeMi дерева сосни звичайноi пошкодженi комплексним осередком
короТдiв та офiостомовими грибами. FIa пошкод}кених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 78о видiл 4, площа 8,4 га.
Наса,цження пошкоджене снiгоп,t. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нiж 2lЗ верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертика,льноi oci.

OKpeMi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осередком
короiдiв та офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадае.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Кварlтал 81, видilr 2, площа 9,0 га.
Насадження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiлъш нiж 2lЗ верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертиксrльноi oci.

OKpeMi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осередком
короIдiв :га офiостоN{овими грибами. FIа пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вi.дпадае.

Сту,пiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 84о видiл 2о площа 13,0 га.
Насадження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нtж 2lЗ верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикальноi oci.

OKpeMi дерева сосни звичайноi пошкодженi комплексним осередком
короiдiв ,га; офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково в_iдпадае.

Стl,пiнь пошкодження насадхtення слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Лешнiвське лiсництво
Квартал 1, видiл 4, площа 5,9 г,а.

Насадження пошкоджене комплексним осередком короiдiв та
офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково
вiдпадае. F[а окремих деревах наявнi плодовi тiла дереворуйнiвних грибiв.

OKpe,Mi дерева пошкодженi снiгом. Наявнi дерева зi зламаними
стовбурам]а на бiльш нiж 2/З верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад
З0 градусiв вiд вертикальноТ oci.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоuiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 2, видiл 19, площа 12,0 га.
Насадження пошкоджене комплексним осередком короТдiв та

офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково
вiдпадас. lla окремих деревах наявнi п"ltодовi тiла дереворуйнiвних грибiв.



Окреlиi дерева пошкодженi снiгом. Наявнi дерева зi зламаними
стовбураN{lt на бiлъш нiж 2lЗ верхнъоi частини крони, нахилом стовбура понад
30 градусiв вiд вертикаJIьноi oci.

Ступ.iнь пошкодження насадження слабка. Щоцiлъно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 27rвпдill2,3, плоша 14,1 га.
Насадження пошкод}кене снiгопц. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нiж 2/З верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикальноТ oci.

OKpeMi дерева сосни звичайноi пошкод>ttенi комплексним осередком
короiдiв та офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас.

Ступiнь пошкод>ltення насадження слабка. Щочiльно провести вибiркову
caHiTapHy рrубку.

Квар,lдл 27rвидiл 4.7, площа29,,7 га.
Наса,цження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зJIаманими стовбурами

на бiльш нiж 2lЗ верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикальноi oci.

OKpeMi дерева сосни звичайноi пошкодженi комплексним осередком
короiдiв та офiостомовими грибами. }{а пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадае.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Кварlтал 31, видiл 8, п;rоща 11,0 га.
Наса,цження пошкоджене комплексним осередком короiдiв та

офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково
вiдпадас. Н[а окремик деревах наявнi плодовi тiла дереворуйнiвних грибiв.

OKpeMi дерева пошкодженi снiгом. Наявнi дерева зi зламаними
стовбурамIл на бiльш нiж 2lЗ верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад
З0 градусiв вiд вертикальноТ oci.

Сту,гriнь пошкодхtення цасадження слабка. Щоrriльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 33о видiл 8.5о площа 18,б га.
Насацження пошкодх{ене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нiж 2lЗ верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертиксtльноТ oci.

OKpeMi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осередком
короIдiв Tal офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вlдпадае.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квацlтал 40, видi.;r 2., п.ltоuда 3о8 га.
Насадхсення пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш н.iж 2/З верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертикtt"тьноi oci.



OKpel,ri дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осередком
короТдiв та офiостомовими грибамtи. }{а пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вi.цпадас.

Ступiнь пошкодхtення насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 40, видiл 17о площа 0о8 га.
НасаlIження пошкоджене снiгоlчt. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нiж 2lЗ BepxHboi частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикальноi oci.

OKpeMi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осередкоМ
короiдiв та офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя рУДа, КОРа

частково вiдпадае.
Ступiнь пошкодження насадженгtя слабка. Щоцiльно провести вибiрковУ

caHiTapHy рубку.
Квартал 42, видiл 3, площа l2,5 га.
Насадх<ення пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiлъш нiж 2lЗ верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад З0 градУсiв
вiд вертикальноi oci.

OKpeMi дерева сосни зви.IайноТ пошкодженi комплексним осередком
короiдiв та офiостомовими грибаlrли. F{а пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiрковУ
caHiTapHy рубку.

Квартал 54, видiл 3.б, плоrца 2о3 tа.
Наса,цження пошкоджене комплексним осередком короiдiв та

офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора часТкоВО

вiдпадас. L,[а окремих деревах наявнi плодовi тiла дереворуйнiвних грибiв.
OKpeMi дерева пошкодженi снiгом. Наявнi дерева зi зламаниМи

стовбурамI.1 на бiльш нiж 2/З верхньоi частини крони, нахилом стовбура ПОнаД

30 градусiв вiд вертикалъноi oci.
Ступiнь пошкод}кення насадженtlя слабка. Доцiльно провести вибiркОВУ

caHiTapH1, рубку.
Кваtrlтал б1, видiл 3, площа 9,5 га.
Насадження пошкодх{ене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш н;1ж 2lЗ верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад 30 градУсiв
вiд вертикальноi oci.

OKpc:Mi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осередком
короТдiв та офiостомовими грибами. FIa пошкоджених деревах хвоя руда, кОРа

частково вiдпадас.
Ступ:iнь лошкодження насадження слабка. Щочiльно провести вибiРКОВУ

caHiTapHy рубку.
Ква;этал 61, вилiл 9.3, площа б,0 га.
Наса,дження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зJIаманими стовбУРаМИ

на бiльш ъtiж 2lЗ верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад 30 градУСiв

вiд вертикlельноТ oci.



Окреlиi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осеРеДКОМ

короiдiв та офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя рУДа, КОРа

частково вiдпадае.
Ступi.нь пошкод}кення насадження слабка. Доцiлъно провести вибiРКОВУ

caHiTapHy рубку.
Квартал б9, видiл 3о плоша 10,0 га.
НасаlIження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стОвбУРаМИ

на бiлъШ нiж 2/З верхньоТ частинИ крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертика,льноТ oci.

OKpeMi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осереДКОМ

короТдiв та офiостомовими грибапли. flа пошкоджених деревах хвоя рУДа, КОРа

частково вiдпадас.
Ступiнь пошкодження насадження слабка. Доцiльно провести вибiрКОВУ

caHiTapHy рубку.
Кварlтал 70, видiл 1, плоша 38,0 га.
Наса,цження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стОвбУРаМИ

на бiльш нiж 2lЗ верхньоi частини крони, нахилом стовбура ПонаД З0 градУСiВ

вiд вертикzt-ltьноi oci.

частково вiдпадас.
Ступiнь пошкод}кення насадження слабка. Щоцiльно провести вибiРКОВУ

caHiTapHy рубку.
Квартал 73, видiл 3, п;rоща 8,0 га.
насадження пошкоджене комплексним осередком короiдiв та

офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, коРа ЧаСТКОВО

вiдпадас. F{а окремих деревах наявнi плодовi тiла дереворуйнiвних гРИбiВ.

OKpclMi дерева пошкодженi снiгом. Наявнi дерева зi ЗлаМаНИМИ

стовбурами на бiльш нiж 2lз верхньот частини крони, нахилом стовбура понад

З0 градусilз вiд вертикальноi oci.
Стугliнь пошкодження насадження слабка. .Щочiлъно провести вИбiРКОВУ

caHiTapHy 'рубку.
Ква;ртал 7 4о вицiл 1.2о площа 10,0 га.
НассLдження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбУрами

на бiльШ нiж 2/3 верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертикальноi oci.

Окрtэмi дерева сосни звичайноi пошкодх<енi комплексним осереДКОМ

короiдiв т;а офiостомовими грибами. Flа пошкоджених деревах хвоя рУДа, КОРа

частково вliдпадае.
Стуrriнъ пошкодх{ення насадх{ення слабка. Доцiльно цровести вибiРКОВУ

caHiTapHy рубку.
Квартал 79, видiл 5.3, площа l1,6 га.
Насirдження пошкод}кене комплексним осередком короiдiв та

офiостомс)вими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора ЧаСТКОВО

вiдпадас. JJa окремих деревах наявнi плодовi тiла дереворуйнiвних гРИбiВ.



OKpeMi дерева пошкодженi снiгоtt. Наявнi дерева зi зламаними
СТОвбУрами на бiлъш нtж 2lЗ верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад
З0 градусiв вiд вертикальноi oci.

СтУпiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy р,убку.

Квартал 79о видiл 2.3о плоrца 3,8 га.
Насадження пошкод}Itене снiгопл. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

На бiльш нiж 2lЗ верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикальноi oci.

OKpe,Mi дерева сосни звичайноi пошкодженi комплексним осередком
короiдiв та офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy р,убку.

Квартал 80о видiл 4о плоша 4r4 га,
Наса;lх<ення пошкод){tене снiгопл. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нiж 2lЗ верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертикальноI oci.

OKpe.Mi дерева сосни звичайноТ пошкодженi комплексним осередком
короiдiв та офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас.

Ступiнь пошкодх{ення насад}кення слIабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy р,убку.

Квартал 81, видiл 1.4, площа 21о0 га.
Насадя<ення пошкод)tене снiгоп,l. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нiж 2/3 BepxHboi частиttи крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикальноi oci.

OKpeMi дерева сосни звичайноi пошкодженi комплексним осередком
короiдiв та офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадае.

Ступrнь пошкод}кення насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy р,убку.

Квартал 83, видiл 1б, плопда 1о4 га.
Наса,]ження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нiж 2lЗ верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикальноi oci.

OKpeMri дерева сосни зви.rайltоТ пошкодженi комплексним осередком
короiдiв та офiостомовиN,Iи грибами. F{а пошкоджених деревах хвоя руда, кора
частково вiдпадас.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рlубку.

Квар,тал 83, видiл 23, плоша б,5 га.
наса.цження пошкодже}{е сгtiгошл. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нiж 2lЗ верхньоТ частини крони, нахиJrом стовбура понад З0 градусiв
вiд вертикальноi oci.



окреrиi дерева сосни звичайнот гtошкодlкенi комплексним осередком

короiдiв та офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора

частково вi,цпадас.
ступiнь пошкодження насадх{ення слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Квартал 84, вилiл 2.3, площа 19,0 га.
Насалження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш н.iж 2/З верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертикальноТ oci.

окре_иi дерева сосни звичайнот пошкодженi комплексним осередком

короТдiв та офiостомовими грибами. FIa пошкоджених деревах хвоя руда, кора

частково вiдпадас.
ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Кварrтал 8б, видi.lr б, площа 11,0 га.
Насадхtення пошкодх{еtlе снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нtж 2lЗ верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад З0 градуоiв

вiд вертикашtьноi oci.
okpeMi дерева сосни звичайноi пошкодженi комплексним осередком

короiдiв ,га, офiостомовими грибами. FIa пошкоджених деревах хвоя руда, кора

частково вiдпадас.
стl.пiнь пошкодження насаджеIлня сrабка. Доцiлъно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Кваtrlтал 87, видiл 5.2, плоша 12о0 га.
Насадження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нriж 2/З верхньоi частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертикiлльноТ oci.

OKpc:Mi дерева сосFIи звичайiлоТ пошrкодженi комплексним осередком

короiдiв та офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора

частково вiдпадас.
стуцiнъ пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy ]рубку.
Квартал 87, видiл 11, плоша 4,6 га.
Насаlдження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльШ нiж 2lЗ верхньоi частинИ крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертикальноТ oci.

окрtэмi дерева сосни звичайнот пошкодженi комплексним осередком

kopoiliB т;а офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора

частково вliдпадас.
cTyrriHb пошкодження насадження слабка. Щоцiлъно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Квартал 88, видiл l3.3, плоша 416 га.
насадження пошкоджене снiгом. Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльШ lлiж 2lЗ верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусiв
вiд вертик.альноi oci.



окреlиi дерева сосни звичайriот пошкодженi комплексним осередком

короiдiв та офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора

частково вiцпадас.
ступi.нь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Квартал 88, видiл 19.2, плоша 3,8 га.
Насаliження пошкоджене снiгопt, Наявнi дерева зi зламаними стовбурами

на бiльш нiж 2lЗ верхньоТ частини крони, нахилом стовбура понад З0 градусiв

вiд вертикальноi oci.
okpeMi дерева сосни звичайноi пошкодженi комплексним осередком

коротдiв та офiостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора

частково вiдпадас.
ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.

Берлинське лiсництво
Ква;lтал 19, видiл l3.2, площа 2о0 га
насадження пошкодя(ене BiTpoM. Наявнi дерева iз поваленими та

зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою, нахилом стовбура

понад 30 цrадусiв вiд вертикальноi oci.
ступiнъ пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Квартал 64, видiл 1.10, площа 1,4 га
насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламаниN,tи: стовбурами. OKpeMi дерева пошкодженi стовбуровими шкiдниками.

На пошкоджених кора частково вiдпадас.
стугriнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy ]рубку.
Квартал б4, видiл 1.11о площа 5,б га
насаLдження пошкоджене BiTpoM. Наявнi дерева iз поваленими та

зламанимлI стовбурами, пiлiрваною кореневою системою, нахилом стовбура

понад З0 градусiв вiд вертикальноi oci.
cTyrriHb пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Квартал 64, видiл |.|2,, плоша 4о0 га
насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламанимIл стовбурами.
стуriнъ пошкодження насадження слабка. Доцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Квартал б4, видiл 2, площа 7,0 га
насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламанимlа стовбурами,
Стугriнь пошкодження

caHiTapHy рубку.

насаджеLtня слабка. Доцiльно провести вибiркову



Квартал б4, видiл 5, площа 112 lа
Наса2цження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламаними стовбурами. OKpeMi дерева пошкодженi стовбуровими шкiдниками.
На пошкод:жених кора частково вiдпадас.

Ступiнъ пошкодхtення насадження слабка. Щоцiлъно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал б5, видiл 1.3о площа 2r7 rа
Наса;цження пошкод)tене BiTpoM. Наявнi дерева iз поваJIеними та

зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою, нахилом стовбура
понад 30 градусiв вiд вертикальноТ oci.

Ступiнь пошкодження насадження слабка, Щоцiльно провести вибiркову
санi,гарну р,убку.

Квар,тал 65, видiл 1.4, площа 1,9 га
Наса,цження шошкоджене BiTpoM. Наявнi дерева iз поваIIеними та

зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою, нахилом стовбУра
понад 30 гtrlадусiв вiд вертикальноi oci.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоuiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Кварlтал б5о видiл 2.3, площа 4,0 га
Наса,цження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламаними стовбурами.
Ступiнь пошкодження насадх{ення слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Квартал б5, видiл 3.2, площа 2r7 rа
Насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламаними стовбурами. OKpeMi дерева пошкодженi стовбуровими шкiдниками.
На пошко,цжених кора частково вiдпадас. Наявнi ослабленi дерева сосни З

карами, внаслiдок пiдсочки минуJIих poKiB.

Ступ,iнь пошкод}кення насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 65, видiл 5, площа 1,0 га
насадження пошкоджене BiTpoш,r. Наявнi дерева iз зламаними стовбурами.

OKpeMi де]эева пошкод}кенi стовбуровими шкiдниками. На пошкоджениХ кОРа

частково вiдпадае.
Стугriнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiрковУ

caHiTapHy ]?убку.
Ква;этал б5, видiл б.5, площа 7 r7 rа
Наса,дження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iЗ

поваленим:и стовбурами. OKpeMi дерева пошкодженi стовбуроВиМи
шкiдникап,Iи. На пошкоджених кора частково вiдпадас,

СтугIiнъ пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiрковУ
caHiTapHy рубку.

Квартал б7, видiл 15, площа 14,5 га
Насадження пошкоджене BiTpoM. I{аявнi дерева iз поваленими Та

зламанимлr стовбурами. пiдiрваною кореневою системою, нахилом стовбУра
понад 3Cr градусiв вiд вертикальноТ oci. OKpeMi дерева пошкодженi
стовбуровими шкiдниками, На пошкоджених кора частково вiдпадас.



Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щочiлъно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 67, видiл 18, плоша l4,0 га
НасаlIження пошкоджене BiTpoM. Наявнi дерева iз поваленими та

зламаними стовбурами, пiдiрваною коренеtsою системою, нахилом стовбура
понад 30 градусiв вiд вертикаJIьноТ oci. OKpeMi дерева пошкодженi сосновою
губкою.

Стугriнь пошкодження насадження слабка. Доцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 67, видiл 25.3,, плошlа 2,8 га
Наса;lження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваленимI4 та зламаними стовбурапли, пiдiрваною кореневою системою
нахилом стовбура понад З0 градусiв вiд вертикальноi oci.

Ступiнъ пошкодження насадження слабка. fiоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рrубку.

Кварlтал 75, видiл 18, плошда 2,0 га
Наса.цження пошколжене BiT,poM. Наявнi дерева iз повапениМи Та

зламаниN{и стовбурами. rri;liрваною кореневою системою, нахилом стовбУра
понад З0 цlадусiв вiд вертикальноi oci.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Доцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Кварlтал 108, видiл |2, площа 0,8 га
Насадження пошкодяtене BiTpoM. Наявнi дерева iз зламаними стовбурами.

OKpeMi дерева пошкодженi стовбуровиiчIи шкiдниками. На пошкоджених кора
частково вiдпадае. Наявнi дерева з трутовиками.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiлъно провести вибiркоВУ
caHiTapHy рубку.

Квартал 108, видiл 15, площа 3,7 га
Насадження пош]код}кене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламаними стовбурами.
Ступiнъ пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Квартал 109, видiл 2, площа 1,9 га
Насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дереВа iз

зламаними стовбурами.
CTyniiHb пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Ква;rтал 109о видi;r 10, плошlа 3,б га
Наса.дження пошкоджене BiтpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламанимиr стовбурами. OKpeMi дерева пошкодженi стовбуровими шкiдниками.
На пошкоджених кора частково вiдпадас.

Стугriнь пошкодження насадження слабка. .Щочiльно провести вибiркоВУ
caHiTapHy .рубку.

Ква;ртал 110, видiл 2, плоша 5,2 га
НасаLдження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дереВа iЗ

зламанимлt стовбурами.



Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести

caнiTapнy рубку.
Квартал 93, видiл 4, плоша 2r7 гa
насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi

поваленимi{ та зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою
нахилом сrrовбура понад З0 градусiв вiд вертикаJIьноi oci. Наявнi

дерева сосЕtи з карами, внаслiдок пiдсочки минулих poкiB.

CTyrriHb пошкодження насад}iеFIня слабка. Щоuiльно провести

caнiTapнy рубку.

вибiркову

дерева iз
системою,
ослабленi

вибiркову

Заболотцiвське лiсництво
Квар,тал 72, видiл 1б, площа 30,0 га
Наса;цження пошКоджене BiTpoM. Наявнi дерева iз зламаними стовбурами.

ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.
Кварlтал 86, видiл 7, плоша 8,2 га
наса,цження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламаними стовбурами.
ступiнь пошкодження }{асадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Квартал 86о видiл 8, плоша lo2 rа
насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламаними стовбурами.
ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоuiлъно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Квартал 8б, видiл 17, площа 3,8 га
насадження пошкодхtене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламаними: та поваленими стовбурами. OKpeMi дерева пошкодженi
стовбуров]4ми шкiдниками. На пошкоджених кора частково вiдпадас.

стуцiнъ пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caнiTapнy ]рубку.

Квартал 93, видiл 25, плоша 4,5 га
насадхсення пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваленимtи та зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,

нахилом rэтовбура понад 30 гралусiв вiд вертикалъноi oci. okpeMi дерева

пошкодх<енi стовбуровими шкiдниками. На пошкоджених кора частково

вiдпадае.
ступiнь пошкодження насадження слабка. Доцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку"
Квартал 95, видiл 17.3, площа 3,2 rа
насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваленипrи стовбурами, пiдiрваною кореневою системою, нахилом стовбура

понаД з0 градусiв вiд вертикальноi oci. OKpeMi дерева пошкодженi
стовбуровими шкiдниками. На пошкоджених кора частково вiдпадае. Наявнi
ослабленi дерева сосни з караi\{и, B1-1ac;tij{oK пiдсочки минулих poKiB.

ступiнь лошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.



Квартал 95о видiл 18.3, пJIоша 3,8 га
Насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламаниNли: стовбурами та ослабленi дерева сосни з карами, внаслiдок пiдсочки
минулих poKiB.

Ступriнь пошкодження насадження середня. Щоuiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Ква;rтал 95, видiл 20, площа 1,7 га
Наса,дхсення пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламани]\лиt стовбурами.
Стуггiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Кваpтал 95, видiл 21, площа 3,3 га
Наса,дя<ення пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламаниN,tиt стовбурами.
Стугriнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Ква;этал 95, видiл 22.1З, плоша 1,б га
Наса,дження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламаними стовбурами та ослабленi дерева сосни з карами, внаслiдок пiдсочки
минулих poKiB.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiлъно провести вибiркову
caHiTapHy ,рубку.

Ква;ртал 95, видi",l22.14, п.ltоша 1о1 га
НасаLдження пошкод)tене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламанимll стовбурами. Окреп,ri дерева пошкодженi стовбуровими шкiдниками.
На пошкоджених кора частково вiдпадас. Наявнi ослабленi дерева сосни з
карами, внаслiдок пiдсочки минулих poKiB.

СтугIiнь пошкодження насад/кення слабка. Доцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 95, видiл 22.15, площа 0о9 га
Насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламаними стовбурами та ослабленi дерева сосни з карами, внаслiдок гtiдсочки
минулих poKiB.

CTylriHb пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 97, видiл 10, плошда lo0 га
Насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

повалениtчtи стовбурами, пiдiрваною кореневою системою, нахилом стовбура
понад З0 градусiв вiд вертикальноi oci.

СтуiIiнъ пошкод>кення насадження середня. Щочiльно провеоти вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 98, видiл 23, плоша 1о3 га
Насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламанимлt стовбурами.
Ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.



Ква;этал 98, видiл 28, п"цоща 4об га
Наса,дження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламаниN,tzt стовбурами.
Стугriнъ пошкодження насадження слабка. Щоцiлъно провести вибiркову

caHiTapHy ]рубку.
Лагодiвське лiсництво

Ква;этал 4, видiл 4.2, площа 1,3 га
Наса,дження пошкоджене вi,гром та снiголамом. Наявнi дерева iз

ЗЛаманимtt стовбура]\{и. OKpelri дерева пошкод)tенi стовбуровими шкiдниками.
На пошкоlIжених кора частково вiдпадас.

Стугliнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy ]рубку.

Квартал 4, видiл 5, площа 712 rа
Наса,дження пошкоджене вi,гром та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламанимиr стовбурами.
Стугriнь пошкодження насад}кення слабка. fiоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy ]рубку.
Ква;ртал бо видiл 27, площа б,0 га
Наса,дження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваленим.и та зламаниN4и стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,
нахилом с,говбура понал 30 гралусiв вiд вертикаJIьноТ oci.

СтугIiнь пошкодження насад}кення слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy pубку.

Ква;ртал бо видiл 30.1, площа 2,5 га
Насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваленLtмtи та зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,
нахилом с,говбура понад 30 градусiв вiд вертикальноI oci.

СтугIiнь пошкод}кення насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy _рубку.

Квартал 7 о видiл 9о плоrr{а 3r0 га
НасаLдження пошкодя{ене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваленимiи та зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,
нахилом с,говбура понад З0 градусiв вiд вертикчLтьноi oci.

Стугriнь пошкод}кення насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 7, видiл l'7.2, плоша 3r2 lа
НассLдження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваJIенлINIи та зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,
нахилом с,говбура понад 30 гралусiв вiд вертикальноi oci.

Стушiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 20, видi.lr б.8, площа 10о3 га
Насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваJIенлINIи та зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,
нахилом с,товбура понад 30 градусiв вiд вертикальноi oci.

CTyrriHb пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.



Ква;rтал 21, видiл |.14, площа 2418 rа
Насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваленими та зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,
нахилом стовбура понаlI З0 градусiв вiд вертикальноi oci.

Ступiiнь пошкодженFIя насадiкеttня с;lабка. Доцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Ква;rтал 22, впцiл 1.5, плоша |6о7 rа
Насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваленими та зламаниN{и стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,
нахилом с,говбура понад З0 градусiв вiд вертикальноТ oci.

Стугriнь пошкодiliення насаджеI,ttlя слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Ква;этал 23, видiл 5, площа бr3 га
Наса,дження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваленими та зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,
нахилом с:товбура понад З0 градусiв вiд вертикальноi oci. OKpeMi дерева
пошкодженi стовбуровими шкiдниками. На пошкоджених кора частково
вiдпадас.

Стугriнь пошкод>кення насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy 1эубку.

Ква;этал 23, видiл 6.5, площа 8,0 га
Насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваленим.и та зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою
нахилом с,говбура понад 30 гралусiв вi:ц вертикальноi oci.

Стугriнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy pубку.

Ква;ртал 24, видiл 5, п;rоща 9,3 га
Насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

зламацимtt стовбурами. OKpeMi дерева пошкодженi стовбуровими шкiдниками
та опеньксlм ociHHiM. На пошкоджених кора частково вiдпадае.

Стугriнь пошкодження насадження слабка. Щочiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Ква;ртал 47rвидiл б.5, площа 1,0 га
НассLдження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

пова_пенимtи та зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою
нахилом стовбура понад З0 градусiв вiд вертикальноТ oci.

Ступiнь пошкодження насадження слабка. .Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Квартал 47, видiл 6.6, площа 0,6 га
Насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

повалениNtи та зламаними сr,овбурами, пiдiрваною кореневою системою
нахилом с,rовбура понад З0 гралусiв вiд вертикальноi oci.

CTylIiHb пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.



Ква;этал 47rвидill б.7, п;rоща lo3 га
Наса,дження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваJIеними та зламаниN{и стовбурами, гriдiрваною кореневою системою,
нахилом с,говбура понад З0 градусiв вiд вертикальноi oci.

Стуггiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy рубку.

Ква;rтал 48, видiл 10.5, плоlца 1,0 га
Наса,дження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваленими та зламаниN,Iи стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,
нахилом с,говбура понад 30 гралусiв вiд вертикальноi oci.

Стуггiнь пошкодження насад}кення слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy pубку.

Ква;этал 48о видiл 10.б, плоша 1,1 га
Наса,дження пошкод)!(ене BiT,poM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваленими та зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,
нахилом с:говбура понад З0 градусiв вiд вертикальноi oci.

Стугriнь пошкодження насадження слабка. Щоцiлъно провести вибiркову
caHiTapHy ]?убку.

Ква;этал 49, видiл 74.2, площа 2,0 га
Наса,дження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

Поваленими та зламаFIими стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,
нахилом с,говбура понад З0 градусiв вiд вертикальноi oci.

Стугriнъ пошкодження насадх(ення слабка. lоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy ]рубку.

Ква;этал 51, видi,lr 15.5, площа 2r7 rа
Наса,дження пошкод}кене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

гIоваленими та зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,
нахилом стовбура понад З0 градусiв вiд вертикальноi oci та ослабленi дерева
сосни з карами, внаслiдок пiдсочки минулих poKiB.

Стугriнъ пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy ]рубку.

Ква;этал 51, видiл 23, п;tоща 4,1 га
Наса.дження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваленим:и та зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,
нахилом с,говбура понад З0 градусiв вiд вертикальноТ oci.

Стугriнь пошкодження насадження середня. Щоцiльно провести вибiркову
caHiTapHy .рубку.

Ква;ртал 52, видi"lr 5, плоша 4,8 га
НасаLдження пошкоджене BiтpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваленимlи та зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,
нахилом с,говбура понад З0 градусiв вiд вертикальноi oci.

Ступiнь пошкодження насадження середня. Щочiлъно провести вибiркову
caHiTapHy .рубку.

Ква;ртал 52, видiл 7, площа 5,0 га
Насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваJIенимtи та зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,
нахилом с,говбура понад 30 градусiв вiд вертикальноi oci.



ступ:iнь пошкодження [iасадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Ква;этал 52, видiл 1 1, площ а 2,6 rа
наса,дхtення пошкод}кене BiтpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваленим:и та зламаними стовбураr.,tи, пiдiрваною кореневою системою,

нахилом с.говбура понад З0 гралусiв вiд вертикальнот oci.

стугliнъ пошкодження насадження середня. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Квартал 52, видiл 12, плоlца 1,б га
насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

ПоВаЛеНIлN,Iи ,га зламаними стовбчрами, пiдiрваною кореневою системою,

нахилом стовбура понад З0 градусiв вiд вертикальноi oci.

cTyriHb пошкодження насадження слабка..щоцiльно tIровести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Квартал 52, видiл 13, площа 5,0 га
насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

повалени}ди та зламаниN{и стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,

нахилом с,товбура понал З0 гралусiв вiд вертикальнот oci,

сту_пiнь пошкодження насадження слабка.,щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Квартал 52, видiл 14, площа 0,8 га
насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

поваJIениIч{и та зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,

нахиJIом с:товбура понад 30 гралусiв вiд вертикальноi oci.

ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy рубку.
Кваrртал 52, видiл 15о площа 1,9 га
насадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

повалениyи та зjIаманими стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,

нахилом rэтовбура понад З0 градусiв вiд вертикальноi oci.

ступiнь пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapHy, рубку.
Квартал 53, видiл 7.3, площа 1,0 га
нас:адження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

пов€uiеними та зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою'

нахилом стовбура понад З0 градусiв вiд вертикальнот oci.

сц,цi"u пошкодження насадження слабка. Щоцiльно провести вибiркову

caHiTapH1, рубку.
Квартал 53, видiл 10, плоша 1о8 га
наtэадження пошкоджене BiTpoM та снiголамом. Наявнi дерева iз

повалени.ми та зламаними стовбурами, пiдiрваною кореневою системою,

нахилом стовбура понад 30 гралу,сiв вiд вертикалънот oci. okpeMi дерева

пошкоджlенi стовбуровими шкiдниками та опеньком ociHHiM. На пошкоджених

кора час,]]ково вiдпадас.
ст.упiнь пошкодження насадження середня. Лоцiльно провести вибiркову

caHiTapH,/ рубку.
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CaHiTapHi рубки провести у термiни вiдповiдно до вимог
встановлених Санiтарними правилами в лiсах Украiни та
завершити протягом 2022 року.
Вiдведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного
природоохоронного та лiсового законодавства.
На ocHoBi aKTiB огляду мiсць рубок забезпечити заходи з
вiдновлення лiсiв вiдповiдно до Правил вiдтворення лiсiв,
затверджених постановою KN4Y вiд 01.03.2007 р. JФ З03.
Провести заходи щодо оздоровлення, запобiгання зараженню або
пошкодженню сумiжних насаджень.

головний лiсопатолог
ДСЛП "Львiвлiсозахист"

Провiдниli iнженер-лi сопатолог
вiддiлу НlЦIВЛГ ДСЛП "Львiвлiсозахист"

Начальниlк вiддiл} дiагностики
ДСЛП "Львiвлiсозахист"

Начальниlк вiддiлу нагляду та прогнозу
ДСЛП "Львiвлiсозахист"

Iнженеро-.шiсопатолог вiддiлу нагJIяд} та
ДСЛП "Львiвлiсозахист"

Iнженер-лiсопатолог вiддiлу НЩПВЛГ
ДСЛП "Львiвлiсозахист"

Iнженер-лiсопатолог Закарпатського ОЛПП
ДСЛП "Львiвлiсозахист"

Провiдний iнженер охорони i захису лiсу
ЩП "Бродi_вське ЛГ"

Лiсничий Бродiвського лiсництва

лiсничий "fешнiвського лiсництва

Лiсничий Iiерлинського лiсництва

Лiсничий I}аболотцiвського лiсництва

Лiсничий Лагодi вського лi сництва

Соколовський Б.В.
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Височанський M.I\4.

, Осташук Я.I.

Стебелецький О.Б.

ховський B.I.

1VIаксимець О.Ф.

Щемчук С.В.

Москва А.М.

Парiйчук В.О.
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