


АКТ 
лісопатологічного обстеження насадження на предмет доцільності проведення  

 суцільної санітарної рубки по ДП “Путильське ЛГ” 

10  лютого  2022 року                                                                                                  смт. Путила 

Згідно наказу №101  від 10 лютого 2022 року, нами, комісією в складі головного спеціаліста 

відділу лісового господарства та мисливства ЧОУЛМГ Ратушняка Н.А., голови Конятинської ОТГ 

Скрипчука О.І., провідного інженера-лісопатолога відділу фітопатології ДСЛП «Івано-

Франківськлісозахист» Барана Т.Б., інженера ВЛГ ДП “Путильське ЛГ” Карапки І.Д. та лісничого 

Яблуницького лісництва Мицканюка Р.М. проведено лісопатологічне обстеження пошкодженого 

насадження на предмет доцільності призначення  суцільної санітарної рубки:  

 

Яблуницьке лісництво 
Кв.21 вид.33 заг. пл. 3,60 га, до рубки – 0,90 га, категорія лісу – ІV (експлуатаційні), згідно з 

матеріалами лісовпорядкування 2011 року – склад 4Яц3Ял3Бк, вік 115 років, hсер. – 28 м, dсер. – 40 см, 

бонітет ІІ,  ТЛУ – С3БЯП,  повнота – 0,6, запас на 1га – 530 м3.  

Згідно з матеріалами відводу на площі 0,9 га, склад насадження 9Ял1Яц+Бк,Яв, hсер– 25 м, dсер.– 

29 см, бонітет ІІ,  повнота – менше 0,4, запас на 1га – 536 м3, вік 126 років. 

При рекогносцирувальному обстеженні даного насадження на площі 0,6 га виявлено, що 

насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом, хворобами лісу (опеньок осінній), стовбуровими 

шкідниками, природними факторами.  

Проведення вибіркової рубки є недоцільним, оскільки подальше розрідження деревостану 

приведе до зменшення повноти насадження нижче критичної для даної групи віку, а тому доцільно 

провести суцільну санітарну рубку. 

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ: 

1.Обстежене  насадження пошкоджене вітровалом, вітроломом, опеньком осіннім, природними 

факторами, стовбуровими шкідниками, розладнане, втратило захисні властивості. 

2. При проведенні рубки дотримуватись Санітарних правил в лісах України та термінів 

проведення передбачених ними, а також Закону “Про тваринний світ”. 

3. Лісовідновлення провести шляхом посадки лісових культур згідно типологічних умов. 

4. Відбір, відвід та таксація ділянки проведена працівниками ДП “Путильське ЛГ”. 

5. Розрахунки на суцільну рубку проведені на основі поділу дерев на категорії, проведеного 

працівниками  ДП “Путильське ЛГ”. 

6. З метою недопущення розповсюдження хвороб і шкідників лісу та втрати технічної якості 

деревини на вищевказаній ділянці необхідно провести суцільну санітарну рубку, а саме:  

Яблуницьке лісництво: 

- СРС кв 21, вид.33 пл. 0,9 га, заг. запас - 482 м3, ліквід – 333 м3, діл. - 163 м3. 

 

Підписи : 1.                                  Н.А.Ратушняк 

 

 2.                                    О.І. Скрипчук 

 

3.                                 Т.Б. Баран 

 

4.                                 І.Д.Карапка 

 

5.                                 Р.М. Мицканюк 
 


