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П р о  п р о в е д е н н я  с у ц іл ь н о ї ДП ’’Клавдієвський
с а н іт а р н о ї  р у б к и лісгосп “

Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського 
господарства, у відповідності Санітарних правил в лісах України, подає 
пропозиції щодо проведення суцільних санітарних рубок в лісах ДП 
’’Клавдієвський лісгосп “ на площі 17,0 га, по лісництвам:
Дібровське : кв.34, вид.6, площа 0,1 га,

кв.60, вид.9, площа 0,3 га, 
кв.60, вид. 15, площа 0,4 га, 
кв.58, вид. 1, площа 0,3 га, 
кв.47, вид.7, площа 0,7 га, 
кв.66, вид. 11, площа 0,2 га, 
кв.64, вид.З, площа 0,9 га, 
кв.62, вид.8, площа 0,7 га, 
кв.68, вид.7, площа 0,6 га, 
кв.65, вид.З, площа 0,2 га, 
кв.65, вид.5, площа 0,5 га, 
кв.74, вид. 1, площа 0,7 га.

Клавдєвське : кв.34, вид.1, площа 0,6 га,
кв.53, вид.23, площа 0,7 га, 
кв.53, вид. 19, площа 0,6 га, 
кв.23, вид.1, площа 0,4 га, 
кв.24, вид. 11, площа 0,3 га, 
кв.53, вид. 18, площа 0,1 га, 
кв.47, вид.22, площа 0,6 га, 
кв.47, вид. 16, площа 0,3 га, 
кв.60, вид. 19, площа 0,5 га, 
кв.60, вид. 12, площа 0,4 га.

Лубенське : кв.47, вид.43, площа 0,2 га,
кв.18, вид.33, площа 0,4 га, 
кв.18, вид.ЗО, площа 0,1 га, 
кв.62, вид.2, площа 0,9 га, 
кв.64, вид.8, площа 0,2 га, 
кв.51, вид. 18, площа 0,4 га.

mailto:info@kyivlis.gov.ua


Шибенське : 
Здвижівське :

кв.40, вид. 12, площа 0,3 га. 
кв.47, вид.2, площа 0,7 га, 
кв.47, вид.8, площа 0,3 га, 
кв.12, вид.21, площа 0,7 га, 
кв.12, вид.22, площа 0,3 га, 
кв.13, вид.21, площа 0,5 га, 
кв.41, вид.28, площа 0,6 га, 
кв.41, вид.31, площа 0,4 га, 
кв.50, вид.7, площа 0,9 га.
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