
А К Т
лісопатологічного  обстеж ення насадж ень на доцільність 
проведення  заходів  з поліпш ення сан ітарного  стану лісів

13 жовтня 2021 року

Нами, начальником  Тернопільського  ОЛГІП Д С Л П  „Львівл 
інженером-лісопатологом  Тернопільського  ОЛГІП Д С Л П  „Л ьвівлісо 
участю  інженера охорони  і захисту лісу ДГІ „Б ереж анське Л М  
присутності в ідповідальних осіб лісництв, проведено л ісонатолог 
насаджень Д П  „Береж анське  Л М Г ” на доцільність проведення в 
сані гарного стану лісів.

Л ісопатологічне обстеж ення  проводилося рекогносцирувала! 
лініях, з уточненням  границь ш ляхом проходж ення по пери 
діагностики патологічних  процесів  в деревостанах та встановлення 
дерев згідно вимог „С ан ітарних правил в л ісах  У країн и” .

Таксаційна характери стика  насадж ень взята із матеріалів впоря,

м. Береж ани

ісозахист” Л учкою  В.В., 
захи ст” М акара М.Я.. за 
Г ” К устова В.М.. та  в 

ічне обстеж ення лісових 
них заходів з поліпш ення

м

Бе режа н с ь ке л і с н и цт в о
- квартал 14 виділ 11, площ а 1,5 га -  деякі дерева бука, кле 

осики, дуба та інш их порід  уражені стовбуровими гнилями. вси хаю т 
природного відбору, з п ош кодж ен ою  кроною  або зламані.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI катет 
вибірки - слабка.

- квартал 13 виділ 17, площ а 7,1 та -  деякі дерева бука та о 
уражені стовбуровими гнилями, з плодовими тілами трутовиків , ро 
кроною, зламані, повалені, всихаю ть або всохли внаслідок дії природ

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ катег 
вибірки - слабка.

- квартал ЗО виділ 1, площ а 10,0 га - деякі дерева граба, черепі 
зламані або всихаю ть внаслідок дії природного відбору; деякі дерев 
або всихаю ть внаслідок  некрозу кореневої системи, в ідземкової част

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок  дерев IV-VI кат 
інтенсивність вибірки - слабка.

Завалівське лісництво
- квартал 17 виділ 1, площ а 16,5 га -  деякі дерева граба, окремі 

порід уражені гнилями, сильно ослаблені або всихаю ть внаслідок  дії
Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІV-VI кат 

інтенсивність вибірки - слабка.
- к в а р т а л  41 виділ 16, п л о щ а  20,0 га -  деякі дерева граба, через 

берези, дуба та інш их порід  уражені гнилями, з пош кодж еною  кропе 
всихають внаслідок дії природного  відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІV-VI кат 
інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 53 виділ 4, площ а 5,8 га -  частина дерев череш ні, 
слідами підсочки у м инулому), осики, деякі дерева граба, вільхи та 
уражені гнилями, зламані, сильно ослаблені, всихаю ть або всохли 
відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI кат
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інтенсивність вибірки - слабка.

Л итвинівське л ісництво
- квартал 12 виділ 26, площ а 3,7 га -  частина дерев ясена сильно ослаблені або всихають 

внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; деякі дерева 
дуба червоного та окремі дерева  інш их порід уражені гнилями або всихаю ть внаслідок дії 
природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій санітарного стану; 
інтенсивність вибірки - слабка.

- к в а р т а л  12 виділ 27, п л о щ а  2,8 га - частина дерев  вільхи, граба, деякі дерева інших 
порід уражені гнилями, зламані, сильно ослаблені, всихаю ть або всохли внаслідок дії 
природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану; 
інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 12 виділ ЗО, площ а 0,7 га -  на ділянці помітне групове всихання дерев сосни 
внаслідок масового заселення їх стовбуровими ш кідникам и та ураження грибами 
офіостомової групи на фоні загального  погірш ення тем пературн их  умов і зволож ення; деякі 
дерева повалені.

В ідведення дерев у В С Р  провести, в основному, за рахунок пош кодж ених сосен IV-VI 
категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 12 виділ 33, площ а 0,2 га - частина дерев ясена сильно ослаблені або всихаю ть 
внаслідок некрозу коренево ї системи, в ідземкової частини стовбура та гілок; деякі дерева 
вільхи та інших порід  уражені гнилями, всихають, всохли або повалені.

Відведення дерев у ВСІ5 провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій санітарного стану; 
інтенсивність вибірки - середня.

- к в а р т а л  63 виділ 15, п л о щ а  0,3 га -  опис ділянки схож ий до опису попередньої 
д ілянки; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 62 виділ 8, площ а 0,9 га - частина дерев вільхи, деякі дерева інших порід 
уражені гнилями. зламані, сильно ослаблені або всихаю ть внаслідок дії природного  відбору. 
Деякі дерева ясена сильно ослаблені або всихаю ть внаслідок некрозу кореневої системи, 
в ідземкової частини стовбура та  гілок.

В ідведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій санітарного стану; 
інтенсивність вибірки - слабка.

П ідгаєцьке л ісництво
-■ квартал 21 виділ 1, площ а 3,3 га -  окремі дерева дуба сильно ослаблені, всихаю ть або 

всохли внаслідок ураж ення опеньком  осіннім та д ії природного  відбору, із всихаю чими
скелетними гілками, численним и водяними пагонами, зовніш німи ознаками пош кодж ення
стовбуровими гнилями. Окремі дерева граба та інших порід всихаю ть або уражені гнилями.

Відведення дерев  у В С Р провести за рахунок дерев 1У-УІ категорій стану (ураж ених 
опеньком - ІІІ-УІ категорій); інтенсивність вибірки - слабка.

-• квартал 21 виділ 2, площ а 4,3 га -  опис ділянки схожий до опису попередньої ділянки; 
інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 21 виділ 4, площ а 7,4 га -  опис ділянки схожий до  опису попередніх  ділянок; 
інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал ЗО виділ 3, площ а 4,9 га -  деякі дерева  клена, граба та інших порід уражені 
стовбуровими гнилями, зламані або з пош кодж еною  кроною ; окремі дерева дуба сильно 
ослаблені або всихаю ть внаслідок дії опенька осіннього, ясена - всихаю ть внаслідок некрозу 
кореневої системи, в ідземкової частини стовбура та гілок.



Відведення дерев  у В С Р провести за рахунок дерев  ІУ-УІ категорій стану (ураж ених 
опеньком - ІІІ-УІ категорій); інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 32 виділ 23, площ а 2,0 га -  деякі дерева граба, бука та окремі дерева інших 
порід уражені стовбуровим и гнилями, зламані, розколені або всихаю ть внаслідок дії 
природного відбору.

Відведення дерев у В С Р провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій стану; інтенсивність 
вибірки - слабка.

- квартал 29 виділ 3, площа 1,1 га -  частина дерев сосни сильно ослаблені, всихаю ть або 
всохли внаслідок м асового  заселення їх стовбуровими ш кідниками та ураж ення грибами 
офіостомової групи на фоні загального погірш ення тем пературн их  умов і зволоження.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев  сосни ІУ-УІ категорій 
стану; інтенсивність вибірки -  середня.

- квартал 29 виділ 14, площ а 3,6 га -  частина дерев ялини сильно ослаблені або 
всихають внаслідок ураж ення опеньком осіннім, з при тупленим  приростом , блідою хвоєю  та 
смоляними виділеннями, окремі дерева всохли та заселені стовбуровими ш кідниками; деякі 
дерева ясена всихаю ть внаслідок некрозу кореневої системи, в ідземкової частини стовбура та 
гілок.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій стану (ураж ених 
опеньком ялин - ІІІ-УІ категорій); інтенсивність вибірки -  середня.

- квартал 14 виділ 4, площ а 17,0 га -  деякі дерева граба, череш ні, окремі дерева дуба  та 
інш их порід уражені стовбуровими гнилями, всихаю ть в результаті природного  відбору, 
розколені, з пош кодж ен ою  кроною  або зламані.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій стану; інтенсивність 
вибірки -  слабка.

- квартал 19 виділ 2, площ а 7,7 га -  деякі дерева граба, череш ні, окремі дерева осики, 
клена, дуба, берези уражені стовбуровими гнилями, всихаю ть або всохли в результаті 
природного відбору, розколені, з пош кодж ен ою  кроною або зламані.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій стану; інтенсивність 
вибірки -  слабка.

К оню хівське л ісництво
- квартал 3 виділ 1, площ а 10,0 га -  деякі дерева ясена сильно ослаблені або всихаю ть 

внаслідок некрозу кореневої системи, в ідземкової частини стовбура та гілок. Частина дерев 
бука, окремі дерева граба та інших порід уражені гнилями, зламані, з пош кодж еною  кроною  
або всихають.

Відведення дерев у В С Р  провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій стану; інтенсивність 
вибірки - слабка.

- квартал 3 виділ 10, площ а 11,5 га -  опис ділянки схож ий до опису попередньої 
ділянки; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 12 виділ 5, площ а 15,0 га -  частина дерев  ясена сильно ослаблені або 
всихаю ть внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; деякі 
дерева граба, бука та  інш их порід уражені гнилями, зламані або всихаю ть внаслідок дії 
природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій санітарного стану; 
інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 27 виділ 1, площ а 24,8 га -  частина дерев ясена сильно ослаблені, всихають 
або всохли внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; деякі 
з них повалені. Деякі дерева  граба, череш ні та інших порід  уражені гнилями або всихаю ть 
внаслідок дії природного  відбору; береста -  уражені графіозом.

Відведення дерев  у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій санітарного стану



(уражених графіозом берест ів - 111-VI категорій стану); інтенсивність вибірки - слабка.
- квартал 33 виділ 1, площ а 9,0 га -  опис д ілянки схож ий до опису попередньої ділянки; 

інтенсивність вибірки - середня.
- квартал 46 виділ 3, площ а 9,7 га -  деякі дерева бука та окремі дерева інших порід 

уражені стовбуровими гнилями, з плодовими т ілами трутовиків , розколені, зламані або 
всихаю ть внаслідок д ії природного  відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій стану; інтенсивність 
вибірки - слабка.

- квартал 42 виділ 6, площ а 16,5 га -  опис ділянки схож ий до опису попередньої 
д ілянки; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 52 виділ 4, площ а 7,5 га -  частина дерев бука та окремі дерева інших порід 
уражені стовбуровими гнилями, з плодовими тілами трутовиків , розколені, зламані, повалені 
або всихають внаслідок  дії стихійних процесів у минулому.

Відведення дерев у В С Р провести за рахунок дерев 1С-СІ категорій стану; інтенсивність 
вибірки - середня.

Нараївське л ісництво
-■ квартал 35 виділ 4, площ а 10,0 га -  деякі дерева бука, граба та черешні зламані, 

розколені або повалені внаслідок дії вітру, уражені стовбуровим и гнилями або всихаю ть 
внаслідок дії природного  відбору.

Відведення дерев у В С Р  провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність 
вибірки -  слабка.

-• квартал 25 виділ 5, площ а 7,0 га -  деякі дерева клена, вільхи, граба, осики, берези, 
черешні уражені гнилями, всихаю ть внаслідок дії природного  відбору, зламані або повалені. 
Деякі дерева яеена всихаю ть внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини 
стовбура та гілок.

Відведення дерев  у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного етану; 
інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 28 виділ 1, площ а 7,5 га -  деякі дерева граба, клена, вільхи, берези та окремі 
дерева дуба та інш их порід уражені гнилями, зламані або всихаю ть внаслідок дії природного 
відбору; деякі дерева ясена всихаю ть внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової 
частини стовбура та гілок, береста -  внаслідок ураження графіозом.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев  ІV-VІ категорій санітарного стану 
(ураж ених графіозом - ПІЛ 'І категорій); інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 15 виділ 6, площ а 5,3 га -  деякі дерева  бука, граба, клена та інших порід 
зламані або розколені, уражені стовбуровими гнилями або всихаю ть внаслідок дії природного 
відбору. Деякі дерева  ясена всихаю ть внаслідок некрозу кореневої системи, в ідземкової 
частини стовбура та гілок.

В ідведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; інтенсивність 
вибірки -  слабка.

У рм аиське лісництво
- квартал 23 виділ 15, площ а 1,1 га -  частина дерев  дуба та ялини сильно ослаблені, 

уражені гнилями, всихаю ть або всохли внаслідок ураж ення опеньком  осіннім. Частина дерев 
осики, черешні, граба, вільхи та інших порід всихають, зламані або уражені гнилями. Деякі 
дерева ясена всихаю ть внаслідок некрозу кореневої системи та в ідземкової частини стовбура.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій стану (ураж ених 
опеньком - 111 - VІ категорій); інтенсивність вибірки - середня.

- квартал ЗО виділ 8, площ а 4,8 га -  деякі дерева ясена всихаю ть внаслідок некрозу 
кореневої системи, в ідземкової частини стовбура та гілок. Деякі дерева бука зламані або



вколені, уражені стовбуровими гнилями. з плодовими гідами трутовиків або всихають 
.Наслідок дії природної о відбору.

Відведення дерев  у В С Р  пронести за рахунок  дерев ІУ-УІ каїеіоріі і  етану: п і іен сш ш іс іь  
вибірки слабка.

- к в а р т а л  35 в и д іл  2, п л о т а  5,6 га -  частина дерев  ялини сильно ослаблені або всихаючі, 
внаслідок ураження опеньком  осіннім,  з притупленим приростом, блідою хвоєю та 
смоляними виділеннями,  окремі дерева всохли та заселені стовбуровими шкідникоми: деякі 
дерева граба, сосни та окремі  дерева інших порід всихаючі... всохли або уражені гнилями: 
ясена - всихають внасл ідок некрозу кореневої  сне геми, відземкової  часі мни стовбура та гілок.

Підведення дерев  у ВСР провести за рахунок дерев  ІУ-УІ категорій етану (уражених 
опеньком ялин - ІІІ-УІ категорій): ін геисивнісгь вибірки слабка.

- к в а р т а л  5 і ви д іл  5, п л о т а  8,2 і а -  ч а с т і ш  дерев  ясена всихаюч і, внаслідок некрозу 
кореневої  системи,  в ідземково ї  частини стовбура  га і шок.  Деякі  дерева осики,  черешні,  і раба, 
клена га окремі дерева  дуба  уражені стовбуровими гнилями. зламані, розколені,  [всихають, 
всохли або повалені внасл ідок  дії  природного  відбору.

Відведення дерев  у В СР провести за раху нок дерев  IV-VI категорій етапу;  інтенсивність 
вибірки середня.

1. В процесі д Ісопатолог ічного  рекогносцирувального  обстеження оглянуто 37 лісових 
ділянок на загальній  площі 274.3 га.

2. З' відповідності  до  ви.мої «Санітарних правил в лісах України»., з метою покрашення 
чага.її,ного сані гарного етапу,  недопущ ення  розви тку та пош ирення  шкідників Та хвороб 
лісу, рекомендувати  п о г о д и ш  проведення вибіркових сан ітарних  рубок в .межах З 7 
о б м е ж е н и х  д ілянок  на загальній площі 274.3 і а.

3. Вибіркові сані гарні ру бки провести з врахуванням вимої чинної о природоохоронного 
та лісової о законодавства .

1. . і ісонатологічінні  >курнал на 1 арк.
2. Копії маїеріа . і ів  таксац ійно ї  о опису насаджень на 35 арк.
3. Копії пов ідомлень  про появу ознак пог іршення сан ітарного стану лісових 

насаджень на 33 арк.
4. І Стани ділянок,  з ап роектовани х  в ру бку , на 37 арку шах.

Начальник Тернопільського 0,11 II І

В и с н о в к и  іа  п р о п о з и ц і ї :

До  ак ту додає  і ьея:

, (( .411 .... Іьвів. неоза.хиет І \чка  В. В.

інженер-лісопатолоі 1 ернопільської  о ОДІ II1 
ДСДІІ . . .Львів. їісозахнст” Ми кара М. Я

Інженер охорони і захис ту лісу 
Д і ! кЬсрежанське  ЗІ МІ »


