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ВiдпсlвiДЕIfi дО ЗаконУ УкраiнИ Kfipo мiсцевi державнi адrrяiнiстрацii>;"
Меткэдики визначен},тя р*змlрч шлатi{ за tтадавi в *р**ду воднi *6'скти-
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вiд 28.Ф5 -2Ф\3, длiЯ здiйiне}iня шеl}f;рахунку 0рендноТ iIлати за надаrii в

оt}енду воднi об'екти:
i. Ъ'-т,воритИ райоrrнУ тtоtиiсirо лJL{ ýеревiрки стану вOдних об'ектiв у

*:тсlт;rдi згiдно з додатк:ом 1"
j. KoMici? шровеСти l]ереВiрцv cTaн}r tsФдних o6'cKTiB, tщо знахсдят,ься -r*

KФpxjcT}rBaHrTi згiд}IФ д{f,I,lJIзорlrs оренди вOднrтх об'сктiв загацьнодер1{iftвнФгФ
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Додат*к i

до розпорядження голФврi

районноТ де]эжавноТ
адмiнiстратiiТ
нiд << Q9> uU//' пLапс

А. Вашкiвський

О.Прокуда

Г- Антоняк

0"Хаба

[Ф.Расенчук

Керiвник апарату

розв!4тк1"

як8i

склАд
районноi koMicii для перевiрки стану водних обrсктiв

перший заступник голови райдержадмiнiстрацiТ,
голова робочоТ групи;
начаirьник вiддiлу правового
забезпечення, взасмодii з правоохоронними
органами, оборонноТ та мобiлiзацiйноi роботи,
запобiгання та виrIвлення корупцiТ апарат}r
райдержадмiнiстрацiТ, секретар KoMicit

Члени KoMiciT:

начаJIъник вiддiлу агропромислового
райдержадмiнiстрацiТ;

U.голоtsнии 1нженер з використання водних
pecypciB Кам'янка-Бузького управлiння водного
господарства (за згодою);

голова мiсцевоi ради, на територiТ
знаходиться водний об'ект (за згодоrо);

зеN[гtевпорядник мiсцевоi ради, на територii" якоТ
знаходиться водний об'ект (за згЬдою)

райдержадмiнiстрацii любов Висо,tанська



,Щодаток 2

до розпорядження голови

районноi
адмiнiстрацiТ

державноТ

IIерелiк договорiв оренди водних об'ектiв загальнодержавного значенця:

- вiд 01.12.2009 мiж Кам'янка-Бузькою райдержадмiнiстрацiсю та

Сiлъником Михайrrо, йосифовичем. Площа водних дзеркаJI 2,86з1 га та
1,04з5 Г&' розташоВаних на територii СтарояричiвськоТ сiльськоТ Ради

кам'янка-Бузького району Лъвiвськоi областi за межами населеного пункту;

- вiд 01.12.20б9 мiж Кам'янка-Бузькою райдержадмiнiстрацiею та

Хмаренком Сергiем Олександровичем. ГIлоща водного дзеркzLда а32 г&,

розташованого на територii Кам'янка-Бузькоi Micbkoi ради Львiвськот областi

за межами населеного пункту, :4

- вiд 27.07.2009 мiж Кам'янка-Бузъкою райдержадмiнiстрацiсю та

олiйником Ярославом Iвановичем. IIлоща водного дзерк€Lла tO,З Г0,

розташованого на територii Щiдилiвськоi сiльськоI ради Кам'янка-Бузького

району Львiвськоi областi за межами населеного пункту;^ _ъiд 01.12.2009 мiж Кам'янка-Бузъкою райдержадмiнiстращiею та

,Щяковським ВолодимироМ Петровичем. Площа водного дзеркала 2,57 Г&,

розташованого на територii Стрептiвськоi сiлъськоi Ради Кам'янка-Бузъкого

району Львiвсъкот областi за межами населеного пункту;- 
- вiд 09.01 .20lз мiж Кам'янка-Бузъкою райдержадмiнiстрацiсю {а

КiнчикоМ ВолодиМироМ ЯрославОвичем. Гfulоща водного дзеркала 1,69Зб га,

розташованого "u,"р"rорii 
Кu*'янка-Бузькоi MicbKoT ради ЛьвiвськоТ областi

за межами населеного пункту;
- вiд 27.а7.2009 мiж Кам'янка-Бузькою райдержадмiнiстрацiею Т(з

Куксовим Сергiем Миколайовичем. rfuоща водного дзеркала |2,2n га,

розташованого на територii БатятицъкоТ сiльськоi Ради Кам'янка-Бузького

району Львiвськоi областi за межами населеного IIункту;- 
_ ъiд 27 .07 .2аOg мiж Кам'янка-Бузъкою райдержадмiнiстрацiсю та

Франецьким Романом Михайловичем. Гfrrоща водного дзеркiLла |З,а694 га,

розташованого на територii Стародобротвiрськот сiльськоi Ради Кам'янка-

Бузького району Львiвськот областi за межами населеного tryнкту;

- вiд 
' 
z7.oi.zoog мiж Кам'янка-Бузькою райдержадмiнiстрацiеrо та

Мазяром Ярославом Мар'яновичем. ГIлоща водного дзеркаJIа з,0 Г&,

розташованого на територii Стародобротвiрськот сiпьськоi Радц за межами

населеного пункту;
- вiд 05.09.2009 райдержадмi нiстрацlею та

Т&,Бiлозiром Петром вOдного дзе]]кала, 4"jc:



розташованого на територii СтрептiвськоТ сiльськоi ради Кам'янка-Бузького
району Львiвськоi областi за межами населеного шункту;

- вiд 01.12.2009 мiж Кам'янка-Бузъкою райдержадмiнiстрацiею та
Карuовим BiKTopoM Анатолiйовичем. Гfuоща водного дзерк€Lла з,4 Гfl,
розтаттrованого на територii Старояричiвськоi сiлъськот Ради Капд'янка-
Бузького району Лъвiвськоi областi за межами населеного гý/нкту

- вiд 26.\0.2004 мiж Кам'янка-Бузькою райдержадмiнiстрацiсю та
Лисиком Тарасом Богдановичем. Гfuоща водного дзеркала з5 Га,
розташованого на територii Зубiвмостiвськот сiльськот ради Кам'янка*
Бузького району Львiвськоi областi за межами населеного пункту.

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацiТ лrобов Височанська


