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На Ваш інформаційний запит від 12.05.2017 року стосовно вирубки лісу 
навкруги селища Ковбасова Поляна за 2015-2017 роки Савранська районна державна 
адміністрація надає наступну інформацію.

В 2015-2016 роках Державним підприємством «Савранське лісове господарство» 
проведено суцільні санітарні рубки біля селища Ковбасова-Поляна в кварталі № 7 виділ 
7 площею 5,0 га, та в кварталі №7 виділ 7 площею 9,4 га. Дозвільні документи на 
проведення відповідних рубок лісу погоджено та затверджено Одеською обласною 
державною адміністрацією та Одеським обласними управлінням лісового та мислив
ського господарства, на підставі чого видано дозволи та виписані лісорубні квитки на 
проведення рубань (копії зазаначених документів додаються на електронних носіях).

Додатки: 1 .Копія Плану проведення санітарно -  оздоровчих заходів в об»єкті ПЗФ 
ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Савранський ліс» ДП «Савран
ський лісгосп» на 2015 рік на 3 аркушах.

2. Копія Плану проведення санітарно-оздоровчих заходів в об’єкті ПЗВ 
ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Савранський ліс» ДП «Савран
ський лісгосп» на 2016 рік на 3 аркушах.

3.Копія Акту обстеження санітарного стану лісонасаджень Савранського 
лісгоспу потребуючих проведення суцільних санітарних рубок у 2015 році на 6 аркушах.

4. Копія Акту обстеження санітарного стану лісонасаджень Савран
ського лісгоспу потребуючих проведення суцільних санітарних рубок у 2016 році на 7 
аркушах.

5. Копія Дозволу на проведення суцільної санітарної рубки від 30.01.2015 
року № 4 на 2 аркушах.

6. Копія Дозволу на проведення санітарної рубки від 12.01.2016 року №1
на 1 аркуші.

7. Копія лісорубного кв и тк а  № 295720 від 03.02.2015 року на 1 аркуші.
8. Копія лісорубного квитка № 491392 від 14.01.2016 року на 1 аркуші.
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