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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
лt. Калt'яl t tка-Бr,зька N, /f 9l о/^31 1 t"о/ / "сдrzм"я "lОfu;4юку

Про сmворення KoMicit
dля провеdення обсmеuсення
Milшzo с по d ар с ь Koi мер eжci о су u.tу в ал ь н uх
сuсmем на mepumopii району

l]i;trroBi,цIro /to Закоrту УкраТllи <I lpo MiclteBi itepxcaBtri адмirriстрацiТ>, на
Rl.iкоIlа}lIlя ilор)/lлсIII{я зас,гуI]t]ика J,о,IIоj]и JlblзiBcbKoT обласгrоТ державноТ
а;tп,rir,iiс,граl{iТ Bi:t 16.07.2020 Л!1l/0/б-20//lЗ ,га JIt]cl,a Сока,tьськоr,о уllраtз;tiгtня
Bojtlioгo t,осIIо:lорсl,в€1 БУIзР ЗaxiiltlroI,o liyl,y 1,а Сяну Bi:t |1,07,2020 ]\bOt/249
c,t,ocoBIIo IlроведсIItIя обс,геrкеЕIItя п,tirкr,осltоiцарськоТ мережi осуItiувалыIих систем
в \,Ieiкax адцмitriсr,р&,гиt]}IоТ териr:орii :

1. С),гворити коп,tiсiю д;rя провслснrtя обстеiкеt{Ilя плiiItt,осltодарськоТ Mcpex<i

ocylIIyl]|lJlbtl1.1x сисl,еNI }Iатсри,горiТ райоrlt,зt,iilrIо дода,гку.

2. KoпliciT, в TepbTitt ло 20.07.2020, Irровес,ги обс,геrкеtrня п,tiх<господарськоТ
шrсрсitti осуII]yI]аJIьI{их систсNI, яка зIIахоjIиl,ься tIa ба;rансi Сокальського УRГ
i;YBP ЗахiJ(тrоr,о I]чгr, ,га Сяttч, з N,Iе,гоIо lrередцачi водогосподарсr.коТ
i тrф р ас,грук,г),ри об' сдt lаt+tlм l,cp и:t,ор i a.lt ьt l и ]\{ I,po м aj ta]\,I.

3. Ссктору, )IiLl,гJ]ово-tiоN{чIiаJIьIIого госIIоilарсl,I]а] iнсРрас,грук,гури,
е],lерI,с],гики ,1,а захис,г}, jIовкi;t,tя рай;tср>ttа:tь,ritliсr,раrцiТ rlа;iаr,и IjYI]P Захiдrlого Iiугу
тa (-'яrrу Ilpoi1o:]иltiT rltoito lIol1aJII)IlloI,o I]икорисl,аIl}Iя об'ск,гiв воilоI-осItо,цltрськоТ
i rl(lрас,грук,гури на т,cptil,opiT райоltу.

4. Коrrтро-IIь за RиконаI{I]яN,I розllоряJIжсIIIIя IIокJIасти Ira першого заступника
I,oj I ови раЙоrrirоi ;,,lcpжal]IloT a/lMi lli cTpalliT А. Корбец ько го.

Голова Христина ЗАМУЛА



скJIА/ц
rtorTiciT /UIя IIровеJlеI,ItIя обст,с*'.еlrtlя мiяtг,осlIо/lарсI)коТ MepelKi

ocylItyвaJlbllиx сис,гсм Ira l,ериторii' райоrrу

/,I,o,1aT,oK

ло розпорядження голови

райдерrrtадмi Hi страцiТ
gi1l,ry'l>>Щ
Л9 /ý9 tat-q / /rр 

-о

- tlсрtпий засl)/J]It},lк l,о-rlоI]и рOй,,tсрже;tп,riнiсr:раlцiТ,
гоJIоI]а Koш,riciT;

* завiдуtза,л сск,гору жLIтJIово-ко]\,IуIIаJlLного
госIIо.царс,гва, iнфраструктури, еIIергстики та захисту
.,llo BKi.rl"rl я рай;lеря<адlм i r Iiстрацii;

- rrровiдтlий crtettia",lic,г секl,ору екоttомiчIlого та
al,po 11poN,l ис JI ового розвиткy рай:tержалм i н i страцiТ;

- IIачаJIыIик вiл,lli"п,ч I'Y l{ержI,еокадас,гру у Кам'ятtка-
Ijчзl,копlу райоrri (за зr,оitоIо);

- I i&ч&"]l IlIl и к скс t l jI),а,гаI ti й rrоТ i(i.ll brr иrti,]Yg4 CoKaJILc LKot'o

vlrpaB.lri IJ}lя I]oJlIloI,o I,осI]о:ц&рс,гв& (за зl,о,ltото);

- IIровirtIlий itTяtetIep-l,iltpo,гexrriK експлуатацiйrrоТ
,цi;tьтrиtli ЛЪ4 (]окальського управлiIтIlя водIIого
госIIо/_tарства ( за згодоlо);

- I,oJIoRa оргаItу мiсtlсlзого саN,,IоврялуваII}Iя (за зголоrо).

Андрiй КОРБЕЦЬКИЙ
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Перщий заступшик
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