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кАм, янкА-Б ъ/зькА рАЙонFiА двряtАв нА Ад\4IнI с трАцIя

ж" zil//H еl/п
Про сmворенftя.цобсльник еруп dtвя

в uявлення факlпiв н ез{lкомнаz0
в upy бу в uння хв о ai+ !l-v н {Ес #ёзttе н ь ;,l

лiсов uх,ryс{с uв{sх р айо му

Вiдповiдно до ст.ст, 19, j1, '.,2, 3З jIiсового кодексу УкраТнлi
ст.ст. |6,21, 28 Закону УкраТни <П;эо лцtсцевi державнi адмiнiстраui_;i .

метою запобi;-ання незaконно\,Iу вирубl,ванн;о хвойних насаджень
лiсових масивах районi, в ilередноворiчний перiод 2018 року
tsrторядкуtsання централiзованоi реалiзацii новорiчних яJlинок:

1. Створити л,,обiльнi гр)"/ши для виявлення фактiв незаконн:},
вирубування у лiсо*.их ilасадже,чняч лiсового фоrrду району, а caNte

дiлянках хвойних лiсових кi/льтур у \{асивах, що прилягають до Haceлieij::,,_

пунктiв, згiдно додаткiв1, i"

2. Мобiльним Iсупз-\{ органiзувати та проводити перевiрки виявле.r. :

фактiв незаксJнFIого виi]убування у _тiсових насадженнях лiсового фо:l,
району, а саме на дллянках хвойнlлх,riс:овах Kyj]bTyp у масивах, що прилягii1.1,,: ,

до населеýих пунктiв, т}]анспортЕих засобiв на предмет закснЕостi глеревQзЁl,]: ,

новорiчних ялинок. } раз; виявлоF{ня поj]ушrень винних осiб притягуват]:l ,,.

вiдповiдальностi.

З. Контролъ за виксЁанFtяN,i ,+ього роз1-Iорядження пOкласти на перr*i,:, ,

заступника гоj-Iови райлер;ыадмiнiстрац,Т li.С.Вашкiвськоiо.

Голова В.[.Кирилич

бltТ9*ч_6
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,Щодаток Nэ1

до розпорядження голови

вiд
_\t.

Склад
мобiльноi групи

для виявлення фактiв незаконного вирубування хвойних насаджень у
лiсових масивах Щержавного пiдпри€мства <<Буське лiсове

господарство>>, Щержавного пiдпри€мства <<Жовкiвське лiсове
господарство>> ца територiТ КамОянка-Бузького району

Костюк
Назар Iгорович

дi;rъничниir офiцер Кап,t'янка-Бузького вiддiлу
полiцii

Андрlrшко
Юрiй Iгорович

головний лiсничий Кам'янка-Бузьщ,ого ЩЛГП
<<Галсiльлiс>>

Пшиrк
Орест Семенови.,

лiснич;ай Itовтанецького лiсництва
Кам' янка-Бузького ДЛГП <Галсiльлiс>

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацiТ fu

(j t/y
Л.П.Височанська
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Щодаток Jtlb2

до розпорядження голови

Склад
мобiльноi групи

для виявлення фактiв незаконного вирубування хвойних насаджень ,v

лiсових масивах лiсогосподарських пiдпри€мств Кам'янка-Бузького
ДЛГШ <<Гал сiл ьлiс>>, Щержавн о го п iдп ри€lчI ства <<Радехi вське

лiсомисливське господарство>> на територiТ Кам О янка-Бузького райошу

Пiскс
tОрiй Iва,-iови.{

дiльнлэчltий офiтtер полiцiТ Кам'янка-Бузького
вiл:iл5.:олiцiТ

Глинський
(Jлег Бронiславови--i

r,rайстер лiс_,, fi обротвiрського лiсн ицтва

Росовський
Володимир iгорсвич

лiсничий Щобротвiрського лiсництва
Кам'янка-Бузького ЩЛГП <<Галсiльлiс>>

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацiii Л.П.Височанськ&


