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кА iи, я н кл _ Бу зъкА рАЙонЕ{А дЕрхtл ts нл Адh4IнIстр Ац i я

рФ зЕýФряджtЕння
ii. к.].,{'янка-Бузька jф 9О6, , ^q/и

{Ipo спаворення мобiльнмх zрула dля
8 иявлеtхня ф BKrtaiB незвк&ннOzо
в uру бу в ання хво йнllх н$с{tdмсень у
lsic* в ý,ж J,{t{ё€ rtи {Jx р а йо ну

Вiдповiдно до ст.ст. trg, З1, З2, ЗЗ Лiсового кодексу УкраТни та
ст,ст. \6, 2\, 28 Закону УкраТни <Г{ро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>, з
MеTоIо заттобiгання незакоýнсму вирубуваннIо хвойних насаджень у
лiоових масивах району в IIередноворiчний перiод 2019 року та
Епсрядкуtsання щентралiзованоТ реалiзацiТ новорiчних ялинок:

1" Створити мобiльнi групи для виявлення фактiв незаконного
вирубування у лiсовтдх наýадженнях лiсового фо*rду району,, а саме на
дiлянках хвойних лiсових культур у NIааивах, що прилягають дс населених
пунктiв, згiдно додаткiвХ, 2.

2. IИобiлъним групаьл органiзуtsати та проводити перевiрки виявлення
фактiв незакФннOго вир,,vбування на дiлянках хвойних лiсових культур у
N{асивах, шс Ерилягають до населених глунктiв та транспортних засобiв на
предl\fет закOннOстi перевезення новорiчних ялинок. У разi tsияtsлення i}орушещь
виннitх ооiб шритягувати до вiдповiда-,тьностi,

З" Контроль за виконання\4 цьо}-о розпорядження покласти на першOго
заотушника голови райдерхсадплiнiстраrдiТ А.С.Вашкiвсъкого.
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Щолаток Лч1

до розпOрядження г{]"1Iови

райдержадмi нiстрацi'i
вiд
лъ

Склад
мобiльноi групи

для виявлення фактiв Еезаконного вирубування хвойних насадженЬ У
лiсових масивах rЩержавного пiдпри€мства <<Буське лiсове

господарство>>, Щержавного пiдпри€мства <<Жtовкiвське лiсове
госпOдарство>>, КамОянка-Бузького ЩЛГП ЛГП <<Галсiльлiсу>>

ца територii КамОянка-Бузькогс району

Нетлtох
h{ихайло Ярославович

f,рапак
леонтiй Романович

Пшик
Орест Семенович

Kepi*sHиK aшapaT,lv
grалiдержацпtiн iстраяrii

в.с.

дЕ
.цiсничого Незнан i вського .п iсництва
<Б"vс ьке лiсо ве госшl:iдарсl-tsс))

лiсничий ГIолоничнiвського .iтiсниц гва

fi}1 <Бусъке лiсове госг{сдарство).,

-цiсничиii Хtовтанецького лiсництва
Каtп'янка-Бузького fiЛГГi <Галсiль"цiсr,

,.-j/,,r,',/Э Л.{tr"Височанська

дi:rьничний офiцер полiшiТ Кам'янка--Бчзькг,l,о
ВП ГЪ'. НП у Лъвiвсъкiй o6:iacTi

волоrrrин
Пгор Михайлович

t tol,ii.lH ик лiсничого Таданiвс ькоt,с} л ic н ицтва

ýГl <<Б;lс ьке лiсове гос лlодарс,гво))
Гимон

Ана,i,ол i й Васильови,л

iнженер з охорни та захист1, l;icil -Q{J

<<}Коrчклвське лiс ове гост1 0ларствG)iBacr.tirb Пеj,Dови-.
f
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.Щодаток J\Гч2

до розпорядження голови

райдержадмiнiстрацii

]Ф

Склад
мобiльноi групи

для виявлення фактiв незаконного вирубування хвойних насаДЖеНЬ У
лiсових масивах лiсогоспOдарських пiдпри€мств КамОянка-БузькОгО

ДЛГП <<Гал сiл ьлiс>>, Щержавного пiдпри€мства <<Радехiвське

лiсомисливське господарство>> на територii Кам' янка-Бузького райОНУ

ПicKo
К)рiй Iванови,;

дiльничний офiцер полiцiТ Кам'янка-Бузького
вiддr;}, rrо"тiцiТ

Андрзzш:ко
tОрiй iгорович

головний ",тiсничий Кам' янка-Бузъкого
ДЛГП <Га;lсiльлiс>

т-лигiський
Олiег Бронiславович

майстер лiсу Щобротвiрсъкого лiсництва
Кам'янка-Бузького ЩЛГП <<Галсiльлiс>>

Росовськио1
Володl,iмир Iгоuсвич

:riснич и й ýобротвiрського
Каtl'ян ка-Бузького fiЛГП

лiсництва
< l-а"lлсiлъ;riс>>

h4иськiв
fu{ико;rа Iванович

полtiчник лiсничого Бабичiвського лiсниltтва
ДГl <Радехiвське лiсомисливське госfiодарстtsо))

Бовцаtо
Яtз осл ав ]Ииколай LзBиLI

l

MailcTep ; icy Бабичiвського лi снитi.тва

fiГl <iРа;цехiвське лiсоми сл ивсъ ке госriсдарство)).

Керiвник аilарату
райдеiэжадпцiн iстрацiя]

-W
Л.trI.Височанська
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