
А К Т
лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність

призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме 
вибіркових санітарних рубок в насадженнях ДП «Самбірське ЛГ»

06 серпня 2021 року м. Самбір

Мною, начальником відділу нагляду та прогнозу ДСЛП "Львівлісозахист" 
Крілишин З.І., в присутності головного лісничого ДП «Самбірське ЛГ» Півторака 
Я.О., за участю лісничого Комарнівського лісництва Залоги М.Р., начальника 
Комарнівського базисного лісорозсадника Залоги А.М. проведено обстеження 
лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення 
санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок.

Перед проведенням лісопатологічного обстеження опрацьовано матеріали 
лісовпорядкування, матеріали інвентаризації осередків шкідників та хвороб лісу, 
повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, 
перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з 
уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркових санітарних 
рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою 
визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових 
насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають 
обов’язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України» 
(далі -  СПЛУ).

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна 
характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 
01.01.2016 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в 
них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок 
проведено на загальній площі 52,7 га.

Комарнівський базисний лісорозсадник
Всього лісопатологічне обстеження насаджень проведено на загальній площі 

13,5 га.

Квартал 1, виділ 1, площа 2,5 га.
Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та 

офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково 
відпадає. На ділянці є значна кількість вітровальної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову 
санітарну рубку.

Квартал 1, виділ 2, площа 0,6 га.
Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та 

офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково 
відпадає.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову 
санітарну рубку.



Квартал 1, виділ 7, площа 2,7 га.
Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та 

офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково 
відпадає.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову 
санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 2, площа 2,0 га.
Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними 

стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад ЗО градусів 
від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову 
санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 2, площа 4,0 га.
Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними 

стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад ЗО градусів 
від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову 
санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 1, площа 0,7 га.
Насадження пошкоджене стовбуровими гнилями, що призвело до всихання 

та відмирання дерев. Окремі дерева ясена пошкоджені некрозом.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову 

санітарну рубку.
Квартал 5, виділ 15, площа 1,0 га.
Насадження пошкоджене стовбуровими гнилями, що призвело до всихання 

та відмирання дерев. Окремі дерева дуба пошкоджені опеньком осіннім. Наявні 
дерева з нахилом стовбура понад 30 градусів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову 
санітарну рубку.

Комарнівське лісництво
Всього лісопатологічне обстеження насаджень проведено на загальній площі 

39,2 га.

Квартал 4, виділ 7, площа 1,5 га.
Насадження пошкоджене некрозом ясена та стовбуровими гнилями, що 

призвело до всихання та відмирання дерев.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову 

санітарну рубку.
Квартал 4, виділ 18, площа 2,5 га.
Насадження пошкоджене некрозом ясена та стовбуровими гнилями, що 

призвело до всихання та відмирання дерев.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову 

санітарну рубку.



Квартал 6, виділ 17, площа 2,0 га.
Насадження пошкоджене стовбуровими гнилями та некрозом ясена, що 

призвело до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева дуба пошкоджені 
поперечним раком.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову 
санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 14, площа 2,0 га.
Насадження пошкоджене стовбуровими гнилями та некрозом ясена, що 

призвело до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева дуба пошкоджені 
поперечним раком.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову 
санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 12, площа 1,8 га.
Насадження пошкоджене стовбуровими гнилями та некрозом ясена, що 

призвело до всихання та відмирання дерев.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову 

санітарну рубку.
Квартал 20, виділ 7, площа 4,5 га.
Насадження пошкоджене стовбуровими гнилями та некрозом ясена, що 

призвело до всихання та відмирання дерев.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову 

санітарну рубку.
Квартал 20; виділ 8, площа 4,8 га.
Насадження пошкоджене стовбуровими гнилями та некрозом ясена, що 

призвело до всихання та відмирання дерев.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову 

санітарну рубку.
Квартал 20, виділ 11, площа 2,3 га.
Насадження пошкоджене стовбуровими гнилями та некрозом ясена, що 

призвело до всихання та відмирання дерев.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову 

санітарну рубку.
Квартал 20, виділ 12, площа 2,3 га.
Насадження пошкоджене стовбуровими гнилями та некрозом ясена, що 

призвело до всихання та відмирання дерев.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову 

санітарну рубку.
Квартал 20, виділ 19, площа 5,8 га.
Насадження пошкоджене стовбуровими гнилями та некрозом ясена, що 

призвело до всихання та відмирання дерев.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову 

санітарну рубку.
Квартал 20, виділ 20, площа 2,0 га.
Насадження пошкоджене стовбуровими гнилями та некрозом ясена, що 

призвело до всихання та відмирання дерев.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову 

санітарну рубку.



Квартал 21, виділ 4, площа 3,0 га.
Насадження пошкоджене стовбуровими гнилями , що призвело до всихання 

та відмирання дерев.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову 

санітарну рубку.
Квартал 27, виділ 5.1, площа 0,2 га.
Насадження пошкоджене стовбуровими гнилями та некрозом ясена, що 

призвело до всихання та відмирання дерев.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову 

санітарну рубку.
Квартал 23, виділ 23.1, площа 0,1 га.
Насадження пошкоджене стовбуровими гнилями, що призвело до всихання 

та відмирання дерев. Ясен пошкоджений бактеріальним раком.
Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову 

санітарну рубку.
Квартал 28, виділ 7.1, площа 0,2 га.
Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними 

стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів 
від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову 
санітарну рубку.

Квартал 28, виділ 7.2, площа 0,2 га.
Насадження' пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними 

стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів 
від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову 
санітарну рубку.

Квартал 32, виділ 15, площа 3,6 га.
Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та 

офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково 
відпадає. На ділянці є значна кількість вітровальної та вітроломної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову 
санітарну рубку.

Квартал 32, виділ 15.2, площа 0,4 га.
Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та 

офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково 
відпадає. На ділянці є значна кількість вітровальної та вітроломної деревини.

Ступінь пошкодження. насадження середня. Доцільно провести вибіркову 
санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі 52,7 га, при 
цьому виявлено:

Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби -  9,8 га, а саме:
- середня ступінь пошкодження 9,8 га.



Стовбурові гнилі — 32,5 га, а саме:
- слабка ступінь пошкодження 32,5 га. 

Некроз ясена -  4,0 га, а саме:
- слабка ступінь пошкодження 4,0 га. 

Вітровал, вітролом — 6,4 га, а саме:
- слабка ступінь пошкодження 6,0 га;
- середня ступінь пошкодження 0,4 га.

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення 
розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості 
деревини та згідно вимог Санітарних правил в лісах України, вважаємо за 
доцільне провести вибіркові санітарні рубки на площі 52,7 га.
3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених 
Санітарними правилами в лісах України.
4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного 
природоохоронного та лісового законодавства.
5. На основі актів огляду місць рубок забезпечити заходи з відновлення лісів 
відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою КМУ від 
01.03.2007 р .  № 303.
6. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або 
пошкодженню суміжних насаджень.

Начальник відділу нагляду і 
прогнозу ДСЛП „Львівлісозахист”

Головний лісничий ДП «Самбірське ЛГ»

Лісничий Комарнівського лісництва

Начальник
Комарнівського базисного лісорозсадника

Крілишин 3.1. 

Півторак Я.О. 

Залога М.Р.

Залога А.М.



А К Т
лісопатологічного обстеження насаджень 

на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану,
а саме суцільних санітарних рубок

06 серпня 2021 р. м.Самбір

Нами, начальником відділу нагляду та прогнозу ДСЛП 
“Львівлісозахист” Крілишин З.І., в присутності головного лісничого ДП 
“Самбірське ЛГ” Півторака Я.О., за участю лісничого Комарнівського 
лісництва Залоги М.Р. проведено лісопатологічне обстеження лісових 
насаджень на предмет доцільності проведення в них суцільних санітарних 
рубок.

Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування 2016 
року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена 
в додатку 1 (“Зведена відомість насаджень, що потребують суцільної санітарної 
рубки”).

Комарнівське лісництво
Квартал 32, виділ 15д6, площа виділу 6,0 га, в рубку 0,4 га.
Таксаційна характеристика: склад ЮСз, вік 85 років, повнота 0,60, 

бонітет 1, середця висота 28 м, середній діаметр 34 см, запас на 1 га 368 м3. 
Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

При обстеженні встановлено: склад ІОСз+Влч+Дз, вік 91 рік, повнота
0,32, бонітет 1, середня висота 23,5 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 235 
м3.

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та 
зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, підірваною 
кореневою системою, нахилом нижньої та середньої частини стовбура понад 30 
градусів від вертикальної осі.

Насадження є осередком стовбурових шкідників (короїди різних видів). На 
пошкоджених деревах крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. 
Спостерігається пожовтіння хвої. Згідно матеріалів пробної площі відсоток 
дерев, що підлягають рубці становить 76%. При вирубці цих дерев повнота 
насадження знизиться нижче допустимого рівня передбаченого Санітарними 
правилами в лісах України (далі -  СПЛУ). Доцільно провести суцільну 
санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:
Обстеження проведено на загальній площі 0,4 га.
1. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення 

розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості 
деревини, керуючись „СПЛУ“ вважаємо за доцільне провести:

- суцільну санітарну рубку на загальній площі 0,4 га, загальною кубомасоюЗ 3 394 м , в т. ч. ліквідної -  86 м , ділової -  28 м ; а саме:

1



Комарнівське лісництво
Квартал 32, виділ 15д6, площа 0,4 га; загальною кубомасою 94 м3, в т. ч. 

ліквідної -  86 м3, ділової -  28м3.

2. Санітарну рубку провести у терміни відповідно до вимог встановлених 
Санітарними правилами в лісах України.

3. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного 
природоохоронного та лісового законодавства.

4. На основі актів огляду місць рубок забезпечити заходи з відновлення 
лісів відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою КМУ 
від 01.03.2007 р. № 303.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або 
пошкодженню суміжних насаджень.
До акту додається:

- "Зведена відомість насаджень, що потребують суцільної санітарної 
рубки".
- "Зведена відомість пробних площ, закладених у насадженнях, що 
потребують суцільної санітарної рубки".
- План лісових насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки.

Крілишин 3.1.

Півторак Я. О. 

Залога М.Р.

Начальник відділу нагляду та прогнозу 
ДСЛП “Львівлісозахист”

Г оловний лісничий 
ДП “Самбірське ЛГ”

Лісничий Комарнівського лісництва

с д О І

2



Зведена відомість насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок
Львівська

(область)

ДП “Самбірське ЛГ" (акт від 06.08.2021 року^

лісництво
й

і
І

1 П
ло

щ
а,
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а коротка таксаційна характеристика Запас деревостану
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1 2 3 4 5 6 7 8 ч9 10 п 12 13 14 15 16 17

Комарнівське, 
експлуатаційні ліси. 32 15 6,0 ЮСз 85 0,6 1 28 34 368 2208 сзгд вітровал, вітролом, 

стовбурові шкідники
в рубку 32 15Д.6 0,4 ЮСз+Влч+Дз 91 0,32 1 24 36 235 94 86 28 л.к.

В С Ь О Г О
потребує рубки: 0,4 1 1 , 1  1 Л І  І 94 86 28

Головний лісничий ДП "Самбірське ЛГ 1 Півторак Я.О.

06 серпня 2021 року



1

Додаток 2
Зведена відомість пробних площ, закладених у 

насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки

ДП “Самбірське ЛГ" (акт від 06.08.2021 р о к у )
(найменування підприємства, установи, організації, п р і з в и щ е  лісокористувача)

Львівська
( область)

Лісництво № № № вид. Кількість Причини ослаб Розподіл дерев за категоріями стану Підлягає Переважаючі
(відсотків до загального запасу деревини

п/п кв. дерев лення на пробній площі) рубці, шкідники,
на деревостану порода І „ II ПІ IV V VI % хвороби,
п/п % % % % % % вид

1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 15 17 ' 19 20 21

85 Сосна 13 11 19 25 20 12 76

Комарнівське, експлуатаційні
1 32 15,6

4
хвороби, Дуб 0 25 0 25 50 0 75

вітровал, вітролом, стовбурові
ліси.

4
шкідники

Вільха 0 0 65 0 35 0 100
шкідники

93 Разом 12 12 19 25 21 11 76

Начальник відділу нагляду та прогнозу 
ДСЛП "Львівлісозахист":

С]̂ ґ̂  /Крілишин 3.1. /



А К Т
погодження насаджень 

на доцільність призначення суцільних санітарних рубок

06 серпня 2021 р. м.Самбір

Нами, головним спеціалістом відділу охорони, захисту лісу та мисливського 
господарства Львівського ОУЛМГ Музикою Р.П., в.о.голови Комарнівської ОТГ 
Вовк І.К., начальником відділу нагляду та прогнозу ДСЛП "Львівлісозахист" 
Крілишин З.І., лісничим Комарнівського лісництва Залогою М.Р. проведено огляд 
лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них суцільних санітарних 
рубок.

1. В результаті обстеження встановлено: насадження, в якому проведено 
лісопатологічне обстеження (Акт лісопатологічного обстеження від 06.08.2021 року) 
вимагає проведення суцільної санітарної рубки.

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення 
розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості 
деревини та згідно вимог „СПЛУ“ доцільно провести суцільну санітарну рубку на 
загальній площі 0,4 га; загальною кубомасою 94 м3, в т. ч. ліквідної -  86 м3, ділової -  
28 м3, а саме:

Комарнівське лісництво
Кв. 32, вид. 15д6, площа 0,4 га; загальною кубомасою 94 м3, в т. ч. ліквідної -  

86 м3, ділової -  28 м3.

3. Рубку провести в термін згідно вимог "Санітарних правил в лісах 
України".

4. Ділянку, яка вийде з-під рубки заліснити цінними лісоутворюючими 
породами відповідно до умов місцезростання шляхом створення лісових культур та 
сприяння природному поновленню.

До акту додається:
1. Додаток 1 "Акт лісопатологічного обстеження" від 06.08.2021 року.

Головний спеціаліст відді. 
захисту лісу та мисли 
господарства Львівс^

в.о.голови Комарні

Начальник відділу 
нагляду та прогнозу

орони,

ісозахист

Музика.Р.П. 

Вовк І.К.

Крілишин 3.1.

Лісничий Комарнівського лісництва Залога М.Р.

1



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО 
ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

вул. Яворницького, 8° м. Львів, 79054, тел. (032)297-61-21, E-mail: Iviviis T/J Vi v lis. gov.ua

/5 . О М Л /р . № На № від

Директору ДП «Симбірський лісгосп» 
п.Яремі 1.1.

Розглянувши матеріали комісійного обстеження насаджень щодо проведення 
суцільних санітарних рубок, Львівське обласне управління лісового та мисливського 
господарства дозволяє провести суцільну санітарну рубку на наступній ділянці:

Комарнівське лісництво: 
кв.32 вид.15д6 пл.0,4га загальною масою 94мЗ, в т.ч.ліквід 86мЗ 

Рубку провести згідно чинного законодавства.

^Й яальник управління ^  ^  ^А н атол ій  ДЕЙНЕКА

Вик. М ушка, 297-61-21
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ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів

ДП «Самбірське лісове господарство» 
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Г і з 14 15 16 17 18 19

К О М Г ІЛ . немає
осередок

Базисний
1 1 2,5 2,5 2,5 ІОСз 88 0 76 1 28 40 468 2 ВСР

короїдів 1
26лісорозсадник офіостомові

і риби, вітровал,
вігролом

Базисний
1 7 0 6 0 6 0,6 ЮСз 64 0 75 1 24 38 384 2 ВСР

компл.
25

немає
лісорозсадник осередок



' -

короїдів і 
офіостомові 

іриби
Базисний

лісорозсадник
1 7 2,7

*

2.7 2.7 1 ОС'з+Дз+Сб 88 0,77 1 28 38 478 2 ВСР

компл. 
осередок  
короїдів і 

офіостомові 
іриби

20

не маг

Базисний
лісороісадник

5 1 0,7 0.7 0,7 7Дчр2М дє1 Клг+Дз+С'з 64 0,71 ІБ 28 24 341 4
ВСР сговб. гнилі, 

некроз ясеня
19

немас

Базисний
лісорозсадник

5 2 2,0 2,0 2,0 9 Д  з 11 з+Сз+ял+М  де 94 0,51 2 24 38 189 4
ВСР вітровал,

вітролом
20

немає

Базисний
лісорозсадник 5 15 9,0 1 1.0 1,0 ЮДз 79 0,67 1 24 28 280 4

ВСР стовб. шилі, 
нахил 

30°,опсньок  
осінній

25

не маг

Базисний
лісорозсадник

6 2 16,0 1 4.0 4,0 8ДзЯлє1Сз 69 0.69 1 23 26 270 4
ВСР вігровал,

вігролом
20

немає

Разом 33,5 13,5 13,5 ВСР 13,5 і а

Комарнівське 4 7 28,0 1 1,5 1,5 7Д зІГ з1Я з1М дє 64 0,69 І 22 22 240 4 ВСР
некроз ясеня, 
стовбурові і 

гнилі
немає

Комарнівське 4 18 2,5 2.5 2,5 8Д з42Я з+ Влч + Яле 69 0,64 1 23 28 250 4 ВСР
некроз ясеня, 

стовбурові 
гнилі

15 немає

Комарнівське 6 17 11,5 1 2,0 2,0 6Д з 1 ЯзЗІ 'з+Ялє+Влч 74 0.73 ІА 27 34 288 4 ВСР

Стовбурові 
гнилі, некроз 

ясеня, 
поперечний рак

14 немає

Комарнівське

7 14 11,0 1 2,0 2,0 9Д з 1 М дє 59 0,71 1 21 26 260 4

ВСР Стовбурові 
гнилі, некроз 

ясеня, 
поперечний рак

17

немає

Комарнівське
19 12 1,8 1,8 1,8 1 ОДз+Яз+Сз 84 0,71 1 26 34 332 4

ВСР Стовбурові 
гнилі, некроз 

ясеня
20

немає

Комарнівське
20 7 4,5 4,5 4,5 бДзІ В лчІЯ зІМ дєІГ з 79 0,68 2 23 34 247 4

ВСР Стовбурові 
гнилі, некроз 

ясеня
20

немас

Комарнівське
20 8 4,8 4,8 4,8 7Д з1Влч1Яз1Гз+Сз 74 0,73 1 24 34 290 4

ВСР Стовбурові 
гнилі, некроз 

ясеня
20

немає

Комарнівське
20 11 2,3 2,3 2,3 6Дз2яз2Влч+О с 57 0,78 ІА 22 28 287 4

ВСР Стовбурові 
гнилі, некроз 

ясеня
24

немає

Комарнівське
20 12 2,3 2,3 2,3 7ДзІ Язі Влч Ю с 684 0,70 1 26 34 332 4

ВСР Стовбурові 
гнилі, некроз 

ясеня
23

немає

Комарнівське
20 19 5,8 5.8 5,8 8Д зІВ лчІЯ з 59 0,65 1 22 26 240 4

ВСР Стовбурові 
гнилі, некроз 

ясеня
25

немає

Комарнівське
20 20 2,0 2.0 2,0 7Дз2Влч1Яз+Ял 79 0,62 2 23 34 242 4

ВСР Стовбурові 
гнилі, некроз 

| ясеня
22

немає



Комарнівське 21 4 28,0 1 3,0 3.0 9Д зІ Гз+Влч 64 0,74 1 22 26 244 4
ВСІ’ Стовбурові

ГНИЛІ
25

немас

Комарнівське
27 5.1 1,5 0,2 0,2 8Дз2С з 80 0,62 1 25 ' 34 287 3

ВСР Стовбурові 
гнилі, некроз 

ясеня
18

немає

Комарнівське

23 23.1 4,6 1 0.1 0,1 ЮДз 64 0,77 2 19 22 212 3

ВСР Стовбурові
гнилі,

бактеріальний
рак

15

немає

Комарнівське
28 7.1

V

5,1 1 0,2 0,2 1 ОДз+Акб 79 0,64 2 22 24 252 3
ЬСР вітровал,

вітролом
15

немає

Комарнівське 28 7.2 5 ,ї 2 0,2 0,2 1 ОДз+Акб 79' 0,64 2 22 ч 24 252 3
ЄСР вітровал,

вітролом
15

немає

Комарнівське

32 15 6.0 3.6 3.6 ІОСз 85 0,60 1 28 34 368 4

ВСР компл. 
осередок  
короїдів і 
офіоетомові 
гриби, вітровал, 
вітролом

25

немає

Комарнівське

32 15.2 0,4 0,4 0,4 ЮСз 85 0,60 1 28 34 368 4

ВСР компл. 
осередок  
короїдів і 
офіоетомові 
гриби, вітровал, 
вітролом

25

немає

Комарнівське 32 15.6 0,4 0,4 0,4 ІОСз 85 0,60 1 28 34 368 . 4 СС Р

Вітровал,
вітролом,

стовбурові
шкідники

225

немає

Разом ВСР 39,2 га

Разом СС Р 0,4 га

Разом 127,2 39,6 39,6

В сього по ДП 160,7 53,1 53,1 ВСР 52,7 га

С С Р 0,4 га


