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кАм, янкА-Б узькА р Ai?oНt {А lf ЕржtАв нА АдмiнI с трАцтя

Про зdiйснення комиле ксн 8,ý}; з вхg фiв
лцоdо бороmьбu з борtцiвнаж*,w CocHBBcbKaz#

ВiДповiдно до статей Е1, 9б Земельц*г8 ксдексу УкраiЪи, cTaTTf ?L 3, З5,
З6,37 ЗаконУ Украiни кГiро ФхOроi{у зеь{ель}, статей 5,6,9 Закону Украirэи кП;_.,о

захист рослин>, статей i5,iq Закон5l Украi'ни кПро охсрону цавкOдиiщнъ{;]s
ПРИРОДноГо середоtsища)>, cTaTi 4 Закону УкраТни кГiро рослинний cBiTB, стат=й
6,20,З9 ЗаконУ Украiни *Про MicrqeBi дерхсевнi адмiнiстрацiТ>>, фзп*ряджеýЕя
ЛьвiвськоТ обласноТ дерх<авноТ адмiнiстраiдiТ вiд 26"О5"2G17 }iЪ 450l*l5.\7 <fiрс"
ЗДiЙСнення в областi кONtl]ýЁксни}.- заходiв щодо боротьби з борr;qiвýик*\t
СОСновського>>, з MeToIcl забезлече}лЕiji реалiзацiТ держtавноТ шолiтиFiи Б га;т;.:зi
захистУ рослин, зменшiеЕця негативItого ýг{лиЕу на наЕкодиIцнs rтрирФдitе
СеРеДОВИЩе i ЗдОроВ'я населення, дсдержання з€мельного i природоохi}роннсг*
законодавства та здiйсненlтя ксfuiплексних заходiв щодФ б*р*тьби з
боршдiвником Соснýвськсго т;а т€ритсрiТ Кам'янка-Бузькоl-Ф району:

1. Утворити комiсiю з ко*рдия*аляij" Еик$наijня захсдiв rцФдФ 5ор*тьблт з
борщiвником Сосновськог0 згi;qно з дфlt8тко}.1 "

2. KoMiciT:

2.1. Розробити та затЕердити захýди tц*д0 локапiзалдiТ та ;эiквiдацiТ
ОСеРеДКiВ бОРщiвника СоснсЁсъкФг* Eta тf;риторiТ Кам'янка-БузькФгФ рай*ну д*
08.06.20i7;

2.2. Сформуtsати базу ланих у р+зрi:*i ьцiсцевих рад з iнформаlдiс;о iэрс
землевласникiв, постiйних зе&dлекористувачi*, ореядарiв земельних дiлянок, на
яких поширений борrriiвник СоснсвськФго, та цлоIцi таких дiлянок, ilрФ tцо
повiдомлити Головне управлiняя fiер;кгеокадастру у Лъвiвськiй о6,тас.гi-
,ЩержавнУ екологiчну iнспекrцiю у Лъвiвськiй областi, Головне угяравлiгtня
,Щержпродспоживслу;кби у Львiвсъкiй областi до i6"86.2rЛ7 ;

2.З. Забезпечити сtsФсчасне проýедеf{ня кЕfo{{Iлексзr заходiв iз зниrцdжiя
борщiвника СосновськФгФ ;

2.4. ПОСТiйнО прrэЕод{{ти роботу з Фргаi{аi\,fи lиiоцевФго самOЕряд1/Е&Е];.й.
пiдприемствами, установаý,tи, аргаrаiзацiяп,qи Bcix ф*р* sласнос_::i.
землевласниками, постiйниьgи Зе]чlЛе};Фр{4СТ,чватl;iцц, ФРеНДаРЯIч{и зе}дельн;ljх
дiлянок, на якиХ поlширеtтилi б*р;цiвтлиК Госн*вського, ш{ФдФ усуЁен1rя

I



забур'янення теритовiй, знi{lц*ння т,а затrtэбiганtlя г{Oширенн}о борпдiвнitlса

Сосновсъкого.

2.5. Iнфорьяацiю лро >;iд викGнання плану заходiв {1роягом вегетацiйн*г0

перiоду боршiвника СооновсъкOгФ надаtsати шдоп,,riоячно до 25 числа в

департамент екологii та црирФдних ресзrрсiв ЛъвiвськоТ облдерх<адмiнigтрацiТ,

3. Контролъ за викOнання}д tr]sзпФряд}кення покдасти жа lIepE_IOгO

заступника

"l
Голова В,{-i{ирrtли,t
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.Щодатtlк
дФ рt}эi]Gрядження голови

вtд << 0/- >> 2017року

Сасдад
KoMiciT з координаiдii вик9нання захФ;,iiв lц8дФ боротьби з боршiвникON{

Сосн<rвськФго

першии заступIrик голови
голова робочоi KoMiciT

райдержадшriнiстрап ii,

нача-цьник вiддiлу агрФпрФмиеловФго р*зЕитitу
райдерlкадruяiнiстралдiТ, секретаlз KoMicir

хАБА
Олег Володими

Перший заступник голоtsи

райдержад MiHicTpa нд iT

i
iраид€р}кадмlнlстрац11 1 i

представник Гоrтоtsного управлiння
ýержпродсrrоживслужби у Львiвськiй областi
(за згодою)

ý]редстав}{ик вiддiлу у Капд'янка-ýузькоьлу

районi Г*;rовно;-0 уг{равлiння fiержгеOкадастру у
Дьвiв*ькiй областi (за згодою)

голоЕи ,ллiслд*эвlах рад {за згOдФlФ
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А.Вашлкiвський
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Андрiй Станiславович
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Олеся Богданiвна


