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КАМ, ЯНКА_БУЗЬКА РМОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
/э

;Z З ,r,zc,t'llltCr ,*rЕ,рf,,r-у м. Кам'янка-Бlзька
/Ql

Про сmворення районноi KoMici'i з провеdення
обсmееrcення земель лiсоеоспоdарськоzо
празначення mш самозаlliсненI,Iх diлянок, якi
не HadaHi' у власнiсmь ча посmiйне
корuсmування

адмiнiстрацii>, cTaTTi 32 Лiсового кодексу Украiни, на виконання пункту 2
Указу Президента Украiни вiд 09.07.2019 Ns51t11201'9 оПро деякi заходи щодо
збереження лiсiв та рацiон€ulьного використання лiсових pecypciB>, роздiлу.2
ГIлану органiзацiТ виконання Указу Президента Украiни вiд 09.07.20|9
J\b51 1120|9, схв€tIIеного на засiданнi Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17 .07 .20|9,
на виконання пункту 4 розпорядженнrI голови Львiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацiТ вiд 18.10.2019 J\Ь11-7Зl0l5-|9 та з метою посилення контролю за
охороною та використанням лiсiв:

1. Створити районну комiсiю для проведення обстеження наявних земель
лiсогосгtодарського призначення i самозалгliснених дiлянок, якi не наданi
влаРцiсть чи постiйне користуваннrI (надалi - районна комiсiя), та затвердити

'';
складЕгlдно з додатком.

L-z. Yаионнlи KoМlcll:

2.1. Провести обстеження нzulвних земель лiсогосподарського
призначення i самозалiснених дiлянок, якi не наданi у власнiсть чи постiЙне
користуваннrI.

2.2. Пiдготувати пропозицiТ щодо
лiсокористувачам областi.

3. КонтроJIь за виконанням розпорядження ишаю за собою.

Вiдповiдно до статей 6. 13, 2l, З9 Закону Украiни <Про мiсцевi державнi

у
1,

А.ВАШКIВСЬКИИ



.Щодаток
до розпорядження голови

райдержалмiнiстраuiТ
вiдrЦ> 1wбrппr 2019 р.
J\ъ

склАд
районноi koMicii з проведення обстеження наявних земель

лiсогоспЬдчр.r*ого призначення i самозалiснених дiлянок, якi не наданi у
власнiсть чи постiйне користування

Керiвник апараry

к€о/ or-C8

заступник голови Кам'янка-БузькоТ
iнiстрацiT, голова коц4ЦЦ

ВАШКIВСЬК
iй Станiславович

начаJIьник вiддiлу агропромислового розвитку
жадмiнiстрацii, пник голови KoMicii;

Антоняк
галина Михайлiвна

головний спецiалiст вiддiлу агропромислового
iнiстрацiI, секретар KoMicii.

янкЕвич
Олександра Юлiанiвна

головний лiсничий Кам'янка-Бузького дочiрнього
лiсогосподарського пiдприемства лгп <га-гrсiльлiс>

Андрушко
Юрiй Iгорович

лiсничий Полоничнiвсъкого лiсництва Щержавного
пiдприемства <Буське лiсове господарство)
за згодою);

волошин
Iгор Михайлович

нач€uIьник вiддiлу у
Головного управлiння
областi (за згодою

Кам'янка-Бузькому районt
,Щежгеокадастру у Львiвськiй

помiчник лiсничого Бабичiвського лiсництва

,,Щержавного
лiсомисливське

<<Радехiвське
NIиськIв
Микола Iванович

головний лiсничий
<жовкiвське лiсове

,Щержавного
господарство)>

пlдприемства
(за згодою);

соБоль
Юрiй Петрович

представник мiсцевоi ради, на територiI якоi
проводиться обстеження (за згодою).

райдержадмiнiстрачii любов Виёочанська


