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КДМ, ЯНКД-БУЗ ЬКД Р ДЙОННД ДЕР }КДВ НЛ ДДN4IНI С ТРДЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
лц. Каlt'янttа-Бvзl,ка Ц l9_! Ja/:ёl J А,С__

lT р о с t t i z о о Ll Lt LLqu t н st з tt-l i з tt lttt н lLY

с tttctH цi Гt у :] Lr,vlo в Lt й tlep i о D

2020/202I року

IJiдlтовiдrrо ло КолексУ tIивi.ttыtого захисту, розrIорядя{еI]ня голоRи

JIl,BiBcbKoT об.ltасtlот /lсржавноТ а,цпlirliсr,рацiт вiд 2з,06,2020 Nь440/0/5-20 "га з

N.стоЮ забсзttечеrttlя В зипловий rIcpio::t 2020l2021 року безперебiйного руху

залiзtlичrlоГо.ГраIIсIIорТуВ]\1с}кахраL-lоН\,Yl]ИIlаi{каХIIаДЗВИЧайшихситУаЦiй,
tIoB' язаIlих iз си.ltы{ими снiгопадапци:

1. Керiвникаь,t ItillItрисмст,в, )/сl,аIIов, оргаtliзаrдiЙ та Itашl'янка-Бузькiй

райоlr l li й сРiлiТ Львiвсько I,o обл acllol,o I (еI{т,р,y за й tq яr,осr,i :

l .1 , /Io l rковт,ttя 2020 рок\, забсзttсчиr,и rti;lr,oToBKy IтроRедеlIFIя

сtlit.оочиlI(еIlIIя за'1tiзttи.lllих cl,tlllIliй ч зиr,rtlвий rlcpio.1r 2020/2021 року,

|.2. /{:lя аварiйrrого п.ru,,Ia,,*,я заJIiзrlичrlих сr,аrlr(iЙ та вуз;riВ видi"rrяr:И

tlсобхiдtlу кiлькiс,гь.ltlо;цей, авl,оNlаlItиll i ш,tсханiзмiв, зt,i/Ulо з ito/(al,KoM,

?,. Сек.гору /+(и'Г.IIоl]о-ко\4уI,{а-rIьlIоI,о I осп:/].1рl]i1. iнфраструк"гури,

еtrерI.е.гt{ки 1.а захис.гу доRкlлJtя райоtrноТ ilер}каRIIоТ адмiнiстрацiТ (О,Савка)

ctti;tblto :] сск.гороN,1 з llиl.аиь tIивi.ltLIIоI-о захисту, lззасмодiТ з rIравоохоронIIими

орr.аirамИ, обороlrIlоТ, r.,rобiлiзаrtiйIrоТ 1,а рсiки\"ILrо-сскрс,гrIоТ робо,ги районrrоТ

/llcp}IiaRIloT а;tмiнiс.граlliТ (О.Хаба) ,tа I]сгI <<Кам'яltка-Бузька дttстаtтtliя KortiT>

1t.Ъс;rак) з,цiйсr,ttовати КОII'ГРОJII) 1,а в7кивати захо,.tiв пIо/{о сtsоечасного

cTtit,oo.tlttIlcнilя залiзttи,ttIих стаIIIliй у зип,rов.ий перiоir 2020/202 1 рокУ,

з. IJизr,rа.ГИ -1акИ\,I, IIlo i]гра,гиJIО чиIIIIIс,гь розпоряджеII}Iя ГоJIови райоlrrrоТ

ilepiliaI]}IoT ir;lrlillic,гpartii, Bi.it 26.09.2019 J\]c243l02_0s/l9 <I Ipo снiгоочиtIlеIIня

.за:t iзr tи.t t Iих cl,alll 1i й r, зи п,Ови й rrcpio.rl 20 l 9 l 2020 рок,v),

4. Коtt,гроltь :]t] викоItаlII{яNl розIlоряil}IiсItIlя IIоIiJlасти на перrхого

засl,чIIII11ка нноТ1 лер}кавiIоlТ a;tш,ritricтpartiTiT А.Корбецъкого.
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Щодаток
до розпорядження голови

райлержадмiнiстрачiТ

кiлькiсть робiтникiв та транспортних засобiв для проведення

снiгоочищення дистанцii колii по Кам'янка-Бузькому району

ПершиЙ засryпник голоl Андрiй КОРБЕЦЬКИИ

Органiзаrцiя [lеобхiлна Ki.llbKicTb J\ъ

дистанцii
колii

Станцiя
Лrодей Транспорту
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Запитiв ВАТ <<Львiвресурси)
ТЛВ (ШРБУ-б5)
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1]е:tике
Колоjtrtо

тов <контiнентал
Фармерз Групu
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L-aTtiiKallKa ]'()В (CBlCC KPOI {()))
'ГОI] <<Кап,t' яttка MJl],ltI))

B11,,/[обро гвiрська 1-1:C"

Al' i l'i Ё)К <l]ахiлеrтсрго)
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