
укрАтнА
E.Aivf , янкА-БузькА рмонF{А дЕржАts нА,qдVgIFш с т,рАц,тя

рс}-*гý$рядж{flн ня
Ч _ш-оrпа_lд_а,ОЦ/Lоч ги. Кам'янка-Бузька !{,}ц?_!_-llLф

l|pa внег:еtlltя злвiн йо разпсряd}rtеуtня zапсв|,l
райtл,нмrз{ dержuвноа аЕ"мiнiсmршцii вid
t4.$,ý"2#ttr ,И _17t/82-08/1E KNqB сmворення
РWЙВМttсli' l<олtiсig з обсmеilсення {44Q

л е е вrt i,з tа l,g di р о б о rп а л i с о п uл ь н t lx о б' екmiв у

Lli,ll;Овiдшо до Закону УкраiЪи <сllро лцiсrдевi цер;кавнi адьаiнiстращiТ> ::а. у
зв':,iзк,,,r' з }l:аr{рOtsими змiнами :

] SiНС:gти змiни до розIторяд}кення гслоЕи районноТ дерхсавноТ
аДП,tirтiс'l'рацiТ вiд 14.0З"2Сi8 }Ъ 171i02-0Eitr8 <<Г{ро створення районноТ KoMiciT з
ОбСТеliСr:;:i{я та легалiзалдiТ роботи лiсопильних об'сктiЪ>>, вик;rавш]и додаIок дLr

tr!озIl оj;)1д;*{]d,ння зz новiй редактtiil щ0 додасться.

.,?," К,Онтроль за виконанняN4 рсзшорядження поклас,ти на заступ}iика
голс}tsр{ районнот державнOт адмiнiотращiт вiдповiдно дсl розпо;цiлv
ф3Тtк.тl iaз ц,а_tlьних обов,язкiв.
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}]одатоrс
д0 рOзпорядження гOJIOви

р айдерlкадпл i н i стр aTliТ

вiд t: 4 р dJo_{тlюu! Ю_dDДрьЦ
j\Г9 3S lOl- Sl l а,о--- 

г--q

ск".шАд
районноr' KoMiciT :з обстеженнfi -га ;lегадfiзацiТ

роfi сlти "lлiсопильших об' cKTiB

шерштий застушник голOви районноТ,цержавшоТ
KoMioiT

;,rl"iloBHlrti спецiапiоr сектору }ti,14т.цово-тiом\,нальног1,) i-{]спLlда-р(":-г8;,;,

,лРрастiэ;ч,кtr,-урt{, енf;iэгстиiкLj ,га захисi,у l1овкi;l;lя ,oaitclllrtоi "-ieli;:t.lBгit-,i"

alrпliHicTpaшiT, сек KoMici1

Члени KoMiciT

завiдyвац oeKTOpv з; гiитань правовоТ iэоботи" :запlзбjгал,lнr:t ,Ii],

завiдувач ceкTop,v з i]}{Taнb цивiльноi,о за)irlf г},,. Bз;ti,-j1,1c,iijT З

lilзaвaоxоpoн}lиtlli.{ оргаЕ{аNiI4, обс:]эонrtоi, ьtобi*;;iзаtл,ir,-тг;оi та pe}{и-e,Iiil}-

PalrOH HOt ДеР}!iаВНО 1 aiiП/ I Н ll:'ГPaJl] t

с rарiш и й дерiкавний uевi зор-iнс lreKT,o1э вiл.дi.п1, 0 i t о ца т i: \, tta Ij Ij я

tориi{i,itiнrr_ч осiб t{ервоноградськOго угtравlтiння f У Д1{{-; 
,у,

jlbBi Bc:bKip-r o6;rac гi i за зrsjдuкj'i

адьлiнiстраtiiТ. голlова

Kepit ll, H:,rt,: ;1 Fl8psT!

ь.;;чацьнл{к Ка.м'янка*Бузького РЕ ГУ ДСНС Уltраiгlil ,v -,lьвiвt;л,г;iil

об;lасз i {,за зголо;с)

i-оловll пtiсцевих рал Канt'янка-}liл,,,зъкого pai;tot,iv (за ,.го.л,,,ti,)

дi;tьгti.t.tнi tlq}iцеЕrи Калr'янка_Б,у,зькслг,о }Зti Г'У HIi v jlbBir,*bKiii

обласгi (за згодсlю}

.пйб о в ВИ (-' фЧ;\ ýf С Ь*;А


