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Про заmверdсrcення плану зgхоdiв
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ВiдповiДно дО ст.ст. 2,6,'iЗ,2l За}.,];-t.,' УкраТrтИ uПрО rцiсцевi ДеР;ЬаВнi
адмiнiстрацiТ>>, ст.ст. 2G-22 Затtсriу УкраТни <}Тро охорsну навколишlньOго
природного середовriiцэD, с,]].{-г. |2,36 Закtlн1' }/краiЪи Kllpo росл{.Jннl{й cBiT;>"
ст.ст, 5, 8 ЗаконУ УкраiнИ <Гi;зО LieгlioFj:, ;{i;игy Укра;"ни>, л}lста lieplKaBHoi
екологiчноi iнспекЧii у Лi,вiвсl,кiii *б..;аст, эi_: 'jj.Oз.20i7 к 04 - 8б9,,з MeTOio
ПОСИЛеННЯ ДеРЖаВНОГО КOtiТРG.]lЮ За ()}:ОЁ,a.Н..}., Та збепе,itенняпi рiдкiсних видiв
дикоростучих декоративних рос.r-rи}{ i] peiLfax спеоацiТ <Первоцвiт-2017>:

1. Провести ts районi з ''16,gЗ.2817 дс ] _.j.C:. 2ii',7 опера;:ilо <<fiервоцвir.-2O t 7>>.

2. ЗатвеРдитИ на 2{}1ri 1з;К {1лаН зttход.В "эперацir кПеовоцВiт-20i7> ШlО,ЦtЭ
охорони та контролю за tsикOристанняь.f рiдкiсних видiв диксростучих
декоративних рослин, щG дода€ться.

3. Начальнику вiддiл3z агрOшOое{ислOROго рсзвитку райдержадмiнiстраuiТ
С.IlIевчук iнформувати ITpo результати хjýоведення операцiТ <<Первоrдвiт-2017>>

Щержавну екологiчну iнспекщiiо у Львiвськiй областi до 2а.а5.2017.

4. Контроль за виконання&t l]озлсрядl;{iс_,]iя iiск;lзсти на перifiого ,uочу.r*йu
голови iT А.Ваlцкiвського .
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ОПеРаЦii КПервоцвitп-2$l7* ецойо {}жttр{}itм ýKtt к{}NimрЕ.гltт з{ý BиKapýаcпggzttяJyg
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i. Рекоtvtендувати голФвам iri;сцеýirх .j;jj iвовести ,0оз'яснюtsагiън1, роботу iз
МеШКаНЦЯМИ СВоТХ l",fiсцев1.]х ра: Lj]одо збереrкення рiдкiсних вид:в
дикоростучих декоративýих ;locjl"Jl та эабзэонрт i.x зIlиlIсння i продаж,ч.

Ёiддiл агрсft ооNrис-цоtsогФ

i}оз tsитку райдер;кадмiнiстрацiТ
l"eol,tiH: березень 2Oi7 року

л9 lJ9/e1: ад

2. ПРОвеСти iнфорьlатtiйнч р*бо,l,,i ,; l_-,i:iBHиKat4и ;licoBrtx госгtодарств,
контролюючих органiв, керiвникам1.I вiддiлiв та ушрав.чiнь
райдержадмiнiстрацiТ, гсловами мiсцевих рад щодо охорони та коЁтролю за
використанням рiдкiоних видiв дикоростучих декоративних рослин.

Вiддiл агропромислового
рсзвитку райдержадмiнiстрацiТ
TepMiH: березень 2а17 року

3. IНфОРМаЦiЮ щод0 заборони торгiвлi рiдкiсниими tsидаN{и дикоростучих
ДеКОРаТИВНИХ РосЛин розмiстити в раЙоннiЙ газетi (Життя i слово>> та на
сайтi Кам'янка-БузькоТ районноi дер}кавноТ адмiнiстращiТ.

j] i:iдlл егроirромйслового
i]c звитк\, р ай_леg:жадмiнi страчiТ
Tu^pMiH: березень 2{}\7 рску

4. Рекомендувати наt!аDьниtсч Капt'ян,l:гr*Еузъкого вiллi;у rэслiцiТ ГУНfi з,
Львiвськiй областi провэстлт п:зофiлакт},i'-iIi}1 бесiду з керiвникамi{ пинкiв. якi
ЗНаХОДяТЬся на TepraTopii районл,,. Lцод0 ЁiедФllyстимостi торгiв,ri
ПеРВОЦВiТаМи на теOитоlзii' olrHKiз т,э гiоL},]ести рей:,овi перевilэки Fинкiз,
МiСЦЪ СТИхiйноI торгiв-.лl та, iнtriих гро:liедсакr{х Micl_ib i-{ля виявлення факт'lв
торгiвлi рiд кiсним и видемуi дi.t коl}Фстуч li}, д екOр ативних р oc.,l pI н.

ý 1ддiл агрогl]эое{ислового

р -лзtsитку р айдер;*;адмi Hi страцiТ
'Геlэмiн : березень-травень 28\7 рок"v

Керiвник апараry Д.{I"Височанська


