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Чіро проведення суцільної санітарної рубки 1 Г Д П "Вищедубечанський лісгосп" ~І 

Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського 
господарства, у відповідності з п. 32 Санітарних правил в лісах України, подає 
пропозиції щодо проведення суцільних санітарних рубок в лісах ДП 
"Вищедубечанський лісгосп" на площі 25,6 га, в т.ч. по лісництвам: 

Новосілківське: 

Деснянське : 

Дачне : 

Лебедівське: 

кв.746, вид.6, площа 0,3 га, 
кв.795, вид.9, площа 0,8 га, 
кв.756, вид.4, площа 0,2 га, 
кв.744, вид.З, площа 0,5 га, 
кв.747, вид.11, площа 0,7 га. 
кв.305, вид.4, площа 0,8 га, 
кв.310, вид.6, площа 0,6 га. 
кв.91, вид. 13, площа 0,6 га, 
кв.91, вид. 19, площа 0,7 га, 
кв.87, вид.З, площа 0,5 га. 
кв.604, вид.5, площа 0,5 га, 
кв.604, вид. 12, площа 0,2 га. 
кв.607, вид.11, площа 0,9 га, 
кв.633, вид.З, площа 0,7 га, 
кв.633, вид.9, площа 0,2 га, 
кв.656, вид.11, площа 0,4 га. 
кв.353, вид.1, площа 0,4 га, 
кв.360, вид.2, площа 0,2 га, 
кв.364, вид.2, площа 0,5 га. 
кв.238, вид.4, площа 0,7 га, 
кв.252, вид.2, площа 0,3 га, 
кв.251, вид.7, площа 0,3 га, 
кв.230, вид.8, площа 0,6 га, 
кв.272, вид.З, площа 0,8 га. 

Тарасівське : кв.416, вид.8, площа 0,4 га, 
кв.439, вид.2, площа 0,9 га, 
кв.432, вид.2, площа 0,6 га, 
кв.416, вид.8, площа 0,3 га, 

Приморське : 

Центральне : 



Дубечанське: 

Північне : 

Хутірське : 

кв.431, вид. 
кв.431, вид, 
кв.726, вид. 
кв.680, вид. 
кв.5, вид.2, 
кв.4, вид.З, 
кв.6, вид.7, 
кв.6, вид.5, 
кв.6, вид.4, 
кв.4, вид.З, 
кв.2, вид.4, 
кв.8, вид.11 
кв.8, вид.З, 
кв.8, вид.З, 
кв.218, вид 
кв.184, вид. 

5, площа 0,8 га, 
З, площа 0,6 га. 
1, площа 0,4 га, 
1, площа 0,4 га. 
площа 0,8 га, 
площа 0,2 га, 
площа 0,5 га, 
площа 0,7 га, 
площа 0,4 га, 
площа 0,5 га. 
площа 0,7 га, 
, площа 0,8 га, 
площа 0,3 га, 
площа 0,2 га. 
,2, площа 0,5 га, 
.6, площа 0,8 га. 
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