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гПро проведення суцільної санітарної рубки 1 Г Д П "Вищедубечанський лісгосп" 

Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського 
господарства, у відповідності з п. 32 Санітарних правил в лісах України, подас 
пропозиції щодо проведення суцільних санітарних рубок в лісах Дії 
"Вищедубечанський лісгосп" на площі 33,3 га, в т.ч. по лісництвам: 

Дубечанське: 

Лебедівське: 

Вищедубечанське 

Острівське : 

Новосілківське: 

кв.720, вид.10, площа 0,4 га, 
кв.668, вид.35, площа 0,4 га. 
кв.720, вид. 13, площа 0,5 га, 
кв.720, вид. 14, площа 0,6 га, 
кв.726, вид. 1, площа 0,9 га, 
кв.726, вид. 1, площа 0,8 га, 
кв.729, вид.З, площа 0,8 га, 
кв.727, вид. 13, площа 0,5 га, 
кв.715, вид.З, площа 0,5 га, 
кв.702, вид.4, площа 0,8 га. 
кв.628, вид.9, площа 0,6 га, 
кв.628, вид.11, площа 0,4 га. 
кв.620, вид.1, площа 0,3 га, 
кв.620, вид.1, площа 1,0 га, 
кв.651, вид.1, площа 0,3 га, 
кв.646, вид. 14, площа 0,3 га, 
кв.650, вид.6, площа 0,4 га, 
кв.650, вид.4, площа 0,1 га, 
кв.651, вид.5, площа 0,8 га, 
кв.646, вид. 12, площа 0,1 га. 
кв.553, вид.З, площа 0,8 га, 
кв.589, вид. 15, площа 0,7 га, 
кв.553, вид.11, площа 0,4 га, 
кв.548, вид.7, площа 0,5 га. 
кв.532, вид.6, площа 1,0 га. 
кв.532, вид.4, площа 0,2 га. 
кв.781, вид.7, площа 0,5 га, 



Деснянське : 

Гутівське : 

Хутірське : 

Хотянівське 

Довгобродівське 
Дачне : 

Центральне : 

кв.781, вид.7, площа 0,4 га, 
кв.764, вид.З, площа 0,9 га, 
кв.738, вид.11, площа 0,9 га, 
кв.746, вид.6, площа 0,9 га, 
кв.780, вид.1, площа 1,0 га, 
кв.781, вид.7, площа 0,3 га, 
кв.738, вид. 12, площа 0,4 га. 
кв.294, вид.7, площа 0,4 га, 
кв.332, вид. 10, площа 0,3 га, 
кв.309, вид.5, площа 0,5 га. 
кв.68, вид.1, площа 0,6 га, 
кв.61, вид.З 1, площа 0,2 га, 
кв.72, вид.1, площа 0,6 га. 
кв.165, вид. 12, площа 0,2 га, 
кв.165, вид.11, площа 0,8 га, 
кв.188, вид.44, площа 0,4 га, 
кв.192, вид.7, площа 0,3 га, 
кв.212, вид. 11, площа 1,0 га. 
кв.851, вид.2, площа 0,8 га, 
кв.851, вид.4, площа 0,9 га, 
кв.851, вид.7, площа 1,0 га, 
кв.827, вид.20, площа 0,2 га, 
кв.837, вид.5, площа 0,6 га, 
кв.841, вид.2, площа 0,9 га. 
кв.148, вид.1, площа 0,7 га. 
кв.91, вид. 18, площа 0,2 га, 
кв.91, вид.18, площа 0,7 га, 
кв.91, вид. 18, площа 0,2 га, 
кв.91, вид. 19, площа 0,9 га. 
кв.235, вид.2, площа 0,4 га, 
кв.245, вид.6, площа 0,4 га, 
кв.246, вид.6, площа 0,3 га, 
кв.273, вид.2, площа 0,2 га, 
кв.277, вид.1, площа 0,2 га. 
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