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Піро проведення суцільної санітарної рубки ' ДП “Димерський лісгосп”

Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського 
господарства, у відповідності Санітарних правші в лісах України, подає 
пропозиції щодо проведення суцільних санітарних рубок в лісах 
ДП ’’Димерський лісгосп “ на площі 17,1 га, в т.ч. по лісництвам:
Дніпровське : кв.15, вид.2, площа 0,4 га,

кв.17, вид. 10, площа 0,2 га, 
кв. 18, вид. 15, площа 0,4 га, 
кв.18, вид. 16, площа 0,5 га, 
кв.З7, вид.З, площа 0,5 га, 
кв.37, вид. 13, площа 0,7 га, 
кв.59, вид.4, площа 0,2 га, 
кв.60, вид.1, площа 0,3 га, 
кв.81, вид. 10, площа 0,4 га, 
кв.81, вид.27, площа 0,1 га.

Ясногородське : кв.17, вид.5, площа 0,3 га, 
кв.30, вид.1, площа 0,3 га, 
кв.ЗО, вид.4, площа 0,2 га, 
кв.31, вид.9, площа 0,1 га, 
кв.31, вид. 11, площа 0,1 га, 
кв.46, вид. 12, площа 0,3 га.

Литвинівське : кв. 11, вид. 1, площа 0,3 га,
кв.21, вид.44, площа 0,4 га, 
кв.28, вид. 10, площа 0,3 га, 
кв.41, вид. 13, площа 0,4 га.

Катюжанське : кв. 15, вид. 1, площа 0,5 га,
кв.16, вид.З, площа 0,4 га, 
кв.23, вид.5, площа 0,5 га, 
кв.23, вид.5, площа 0,2 га, 
кв.31, вид.9, площа 0,6 га, 
кв.65, вид. 13, площа 0,2 га.

Шевченківське : кв.14, вид. 10, площа 0,6 га, 
кв.39, вид.9, площа 0,4 га,



кв.40, вид.З, площа 0,7 га, 
кв.44, вид.23, площа 0,4 га, 
кв.44, вид.24, площа 0,1 га.

Кам’янське : кв.55, вид. 16, площа 0,9 га,
кв.55, вид. 16, площа 0,8 га, 
кв.55, вид. 16, площа 0,9 га, 
кв.72, вид.27, плоіца 0,7 га, 
кв.75, вид. 1, площа 0,2 га, 
кв.75, вид.6, площа 0,1 га. 
кв.75, вид. 10, площа 0,3 га, 
кв.75, вид. 10, площа 0,6 га, 
кв.75, вид. 10, площа 0,8 га, 
кв.78, вид. 14, площа 0,8 га.
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