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К {i",trе' я *l ý tл* Бvз ько ев р а йону

-i]iдriовiдно дс За,коtту Украiirи <<Про мiсцевi держаьнi адллiнiст,оацiТ>, на
ВИкСrFiа.jгlяi l;iдлуiзкту 8 гrункту- 2 шостанови Кабiнсту MiHicTpiB YKpaTHlT вiд
itr.i}.j,2020 .nib 211 <Г{ро запобiгання пошlиренню на територii УкраТни гостроТ
РеспiраторноТ хвороби COVID-19, 0шричиненоТ KopoHaBipycoM SАRS-СоY-2> 1зл
зlviiна,ьqi,i} та лиtJта гФлФtsF{ого дер}кавнOгс санiтарногс, лiкаря вiд 11.05.202t} ЛЬ :ф*
84l1:Z{,72l2-2a" п. 3,1, 4 протоколч ЛЬ i8 вiд n0"05.2020 позачf,ргOвого засiдання
облlа;н,эi' KoMi*iT з цитань техногенно*екологiчноТ безпеки i надзвичаймуlх
Сi.IТуацiil" ]эi}зг.гiянувI]]и лист Капд'янка-Бузького районного управ.iтiння Головtлсго
уПраiл"пiЁiця ýеtrлlиrrрФдOпOживслуiкби у Львiвськiй областi вiд 19"05.2а2tз _ф2z$ З-
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ХfrРЧl'В&ННЯ, ЦРОДОtsОЛъч}dХ 'l'it неilродовсiльт-{их }i{агазинах тгl офiоних
шpиtrяiiti,:;rHюl i{-а,,и'янка-Бузького район}i, ). складi згiдтло з додатком.
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.TXbBiBcbKi r"т сlбластл (за згслдою) :

голова вiдповiдrrоТ пцiсцевоТ радll iза зrодсlкл1;

iтредста.внlаtt Кам'янка-Б},зького BIl ГУ ti' i },
jlbBiBcbiciй областi (за згtlдоrо);
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