
Акт
лісопатологічного обстеження лісових насаджень ДП «СЛАП 

Рожищеагроліс» Волинського ОУЛМГ, в яких планується проведення 
заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

31.07.2021р. . м. Рожище
Комісія у складі: завідувача сектором ОЗЛ Волинського обласного 

управління лісового та мисливського господарства РОМАНУХИ П., начальника 
відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист» ДОМАНЧУК О., головного 
лісничого ДП «СЛАП Рожищеагроліс» ШЕВЧУКА В., інженера ОЗЛ ДП 
«СЛАП Рожищеагроліс» ПАЛЮХА Ю., лісничого Стирного лісництва 
ЮФІМЮКА О., удтрисутності представників органів самоврядування, провели 
31.07.2021р. лісопатологічне обстеження лісовох ділянки, в яких планується 
проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарних 
рубань суцільних на загальній площі 0,5га.

Таксаційна характеристика оглянутих ділянок, згідно матеріалів
лісовпорядкування 2011 року 

Квартал 38 виділ 43 площа 0,5 га (площа виділу 2,3 га), склад ЮСз, вік 
60 років, бонітет І, повнота 0,8, ТЛУ В2ДС. Категорія лісів байрачні та інші 
захисні ліси.

В результаті обстеження встановлено:
При огляді ділянки, представленої для проведення санітарної рубки 

суцільної, відмічаємо враження буреломом, пройденим 18 липня 2021 року до 
ступеню припинення росту.

Довідка Волинського обласного центру з гідрометеорології від 22.07.2021р. 
№ 993 -0 1 /4 9 -2 1 2 .

Ііа ділянці спостерігаються дерева з поваленими та зламаними стовбурами, 
з підірваною кореневою системою, небезпечно похилені, які потребують 
першочергового рубання, поки що при спекотній на даний час погоді, не 
відбулось заселення стовбуровими шкідниками.

Запас деревостану, підлягаючий санітарній рубці суцільній, становить:
по Стирному- до 100 % загального запасу на ПП.

При проведенні санітарної рубки вибіркової на даній ділянці повнота 
насадження впаде нижче допустимого рівня (0,4).

Стан розладнання оглянутого деревостану сильний. Причини 
послаблення зумовлені зміною природно-кліматичних факторів, дією 
стихійного явища -  бурелому.

Темп всихання різкий, характер -суцільний.
Обстежені насадження створюють незадовільний санітарний стан 

лісового масиву та знижують його захисні функції.
Для наведення належного санітарного стану лісів, з метою запобігання 

розповсюдженню хвороб та шкідників лісу, недопущення втрати технічної



якості деревини,провести санітарну рубку суцільну загальною площею 0,5 га
по лісництвах:

Запроектовані заходи провести згідно вимог:
- «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою КМУ від 

27 липня 1995 року № 555 (в редакції постанови КМУ від 26 жовтня 
2016 року № 756 та Постанови КМУ від 09.12.2020р. № 1224);

- ст. З Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (зі змінами та 
доповненнями);

- статті 39 Закону України «Про тваринний світ» (зі змінами та 
доповненнями);
заліснення зрубів провести згідно діючих нормативів з дотриманням 

Правил відтворення лісів, затверджених постановою КМУ від 01.03.2007 р.

Вивезення деревини з насаджень здійснюватиодночасно з її заготівлею.
До акту додаються: додатки: 6 -  зведена відомість насадження, що 

потребує проведення СРС, 7 -  зведена відомість пробної площі, закладеної у 
насадженні, що потребує суцільної рубки санітарної, план обстеженої лісової 
ділянки, з нанесено, на ній пробної площі.

по Стирному- 0,5 га
38/43(1)-0,5 га

№ 303.
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