
кАN{,янкА-БузькА
роз

yKPAiHA

РАЙОННА ДЕРItАВНА
поряджtЕнн
Кам'янка-Бузька

АДМIНIСТРАЦIЯ

я
у, бJ/tlz-сэ}/"/ 9оrffizzr_Ц/!/uy м

Про заmверdнсення плану захоdiв
u4о D о з б ер енсе н ня р ан н ь о кв imy ч uх
о б' екmiв рослuнноzо cBimy.

Вiдповiдно до ст.ст. 2,6, l3,2l Закону УкраТни uПро мiсцевi державнi

едr,tirriстрачiТ>, ст.202 Закону УкраТни uПро охорону навколишнього

природного середовиша))" ст.ст. |2, зб Закону, УкраТни uПро рослинний cBiT>>.

с].ст. 5. В ЗаконЧ УкраТнИ кПрО ЧервонУ книгу УкраТни>, розглянvвши
ji]срнеrlItя f{ep;KaBtioT еко,tоr,iчrrсlт iilспекцiт у Львiвськiй областi вiд 15.02.2019

_Nл 06-6:18. з I\,1еl,ою посилення дер)iавного контролю за охороНоЮ Та
,збереlкенняrьr рiдкi сн I4x видi в jtи KopocT),,I их декоративн llx рос,пин :

1 . Заr,верли,r,и Hi1 2019 piK I lrraH захолiв зберехtення ранньоквiтучих
,.lб't KTit} l)ос-l,]till()г\) свiгr ш()JО OXOpoIIll та ко}лтролIо за використанняN{

рiдкiсних ВИ;tiв дикоl]ос,I')'.t1.1х ,,1еliора,гиtsних рос,IиН. що додасться.

2. Ilачальниlt1, вiддiл), аг,ропроNlислового розвитк), райдер;ltадпlirriстраЦiТ
(Г. Днтоняк) iHcPopп,ry,BaTl] про ре:]уль"гати проведених заходiв щодо збереrкенНЯ

р.11,1ньOкiз[11lrlцх об'скriв росjIинного cBiTy flерNсавну екологiчну iHcrleKuilo ,v

JibBiBc:bKil"l об,rастi до 10.05.2019 року.

3. KoHTpclJ-Ib зе вI4I(онанНя\,1 розпоряJ]ження покласти на першого заступника

гоjlови райлеряtаlп,IiнiстраltiТ А.ВаLrtкiвського .

Голова В.I.Кирилич
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ЗАТВЕРДЖЕНО
I)оз l tсlряд)+(е н ttя \l I o-:IoB1.1

ра й:tep;Ka. lrl i н i cтpauii' ,{r"?

п.lчн зuхоdiв

щоdо збереження ранньоквimучuх об'екmiв рослuнно?о cBimy.

l. PeKo\IeIlJуBaT].l голове.\1 lIictteBtl.x рад провести роз'ясLIювальну робот1' iз

\{еrrlканця\lи rtiсttевих ра.1 шоJо збере;tення рiдкiсних видiв лиКоросl'vЧl,{х

декорат1,1вI]tlх рослин тазаборсlнlt Тх знltшення i прода)Iiу.

В i:tд i,-l а I,po п ро \{ I,1 c,lIo во го

роз в !,ITIi), ра й:ep;lta.rr,r i н i страuiТ
'l'cpbriH: березеttь 2019 рок1,

2. Провес,r,и iH(lo1lllartiйHv роботч з керiвника\{и ;tiсових гOсподарств,

KoI{TpojlrO}OLtиx LrргllIiiв, керiвникаrtи вiддiлiв та r-прзв.riнь

llайлержа,tьлirriстlэацil'. гсl_,tсlваrtи ьtiсцевих рад lllодо охорони l'il кон'гролк) За

iJ j.lt(Ol]l]Cl it}Ilirl\1 рl:rtiСних iзlt.liI] ;ttlкоl]оСl'}'.tих лекоратL]внi,Iх рос.rIин"

В iддiл агро п ро\.I1,1сло вого

роз виl,к\, райдер7iадrr i н iстраuiТ
TepMiH: березень 201 9 рок1,

] l l l Lirtlllria itiiil l t{o,1l() ,Ji.iбоI]о 
t iи r,op гiв. ri р i,tK ic н и л,rи вила\{ l.] .t1.1корОсТ )''lt,tx

декора1,11внi.lх pt)c.]lli{ l)(),]\lic,tttt,tt в райrонно\1\, L{асоttисi <<}Кll'r"гя i cjloBo)) 'l'tl

на ссiй,гi Кr]r,t'яiнка-i]r,зьt<сlТ райсlннсlТ JepiKaBHtli адпriнiстраrtiТ.

В i;rлiл ill,pol lроN,Iисjlового

роз BlJTl{\, райлер*,алпr i н i c,l,paltii'

I-eprrirl: березеttь 20 l 9 року,

"1, PeKor,reHj1\,BaTLi lla1-1.lJbHl.]K\/ I{аь,t'янка-Бузького вiл:tiл1, по,цiцiТ ГУIiП у"

_Пьвiвськiй об,lrас,l,i провесr,и rrросрi,-Iактичн\, бесi;t1, з KepiBHtlltaNII,1 рlrнкitз. яr<i,

,JIlаходяться IIi,l тс,риторiТ району tцодо недOп},стlrплостi торгiв.ri

1]iltiiiL,O](Ril,r,ttlrl l об'скtаrtлl pOcJ1l1llI-1oгO cBi,rl, H{.i ,гсlритrэрiТ pl,rrtKiB l'il
i]i]r!,Ji,,_,!ii 1l.-ii.loBi tteileBillKlI pilHttiB. rticttb cTl.rxiiiHol' T,opгiB"rri 'I'e iHiitr.lx

гро},,1:tдськii]t iriсць J_lя вl{яIJ_lеIl}lя cPaKTiB торгiв,ri рiдttiсttиi,ttl вида\11,1

r1 i,i ii О Р О С T}'''l 1.1 Х j lC iit) I] ilT l l t] tI l 1 Х l] 
() С "' { li I L

В i.,t:t i.ll а гро п ро N,1 t]сл оl]ого

}l 
(),] IJ i] 1,li\ р а й ;ic р ;Kallr i i r i с,rра u ii'

'l'epпrirl: берс,зегlь-кгзiт,енr, 20 1 9 рок1,
ГIершиlir заступrIик голiлви ;,{ l,?

райдержадмiнiстрtruii 
--JЙrr'/r

Анлрiй Вашкiвський


