
Бзято
ва ко1ттродь.

!шту!вськА РАйоннА двРя{АвнА Ад1!{1н1стРАщя

хАРк1всько1 оБлАст!
РозпоРяд)1(вння

{угу1'в х, /!9

!1ро оргап|зац1йпу роботу 3
пцготовки господарського
компдексу та об'с:сг!в соц!альцо1
сфери району до сталого
функц1онування в ос|нньо-зшмовий
пер!од 2014-2015 рок!в

1{ерутонись статтями 6' 16' 20' 28, 39 3акону !кра!ни <[!ро м[сцев|
дер:кавн| адм1н!сщац1|>, на виконання розпорядження голови !арк1всько|
обласно] дер>кавно| адм|н|отрац|| в|д 12 трав|{'{ 2014 року
}'{! 176 <||ро орган1зац!йну робоч з л!дготовки господарського комплексу та
об'ект1в ооц|а.ттьно| сфери до ста:того функц1онуван!{-,{ в ос!нньо-зимовий пер!од
20|4-2015 рок|в>>, з мето:о п|дготовки господарського ком|1лексу та об'ект1в
соц|ально] сфери району до ст:1лого функц1отцъання в ос|ттньо-зимовий
пер1од 2014-2015 рок1в:

1. 3атвердити з:тходи щодо п|дготовки господарського комплексу та
об'ект|в соц1атьно1сфери району ло сталого функц|онування в ос1нньо-зилдовий
пер1од 2014-201 5 рок|в (додатоться).

2. €творити районний лптаб з орган!зац|| п1дготовки господарського
комплекоу та об'скт[в соц1ально! сфери району до сталого функц1онування в
оо|нньо-зимовий лер|од 2014-2015 роЁв (да.лт| районний тштаб) та затвердити
його персональний склтад (додаеться).

3. Районному штабу забезпенити коорлинаш|го д!яльност| структ)?них
п!дрозд[л|в районно| дерхсавно! адм|н1сщац1], виконком|в с1пьоьких та
селип{н|'( рад, п|дпри€мств, орган1зац1й та установ району, незатетсво в!д
п1дпорядкування | форм впасност1, з питань п|дготовки господарського
ком!1пексу та об'екг|в соц1ально! офери району до сталого функш1онування в
ос|нньо-зимовий пер|од 2014-2015 рок[в.

4. 3аотупникам голови районно! дерх<авно! адм|н!сщац!], кер!вникам
структ}?них п|дрозд1л|в районнот державно1 адм|н|срац|! влсити вс1х заход!в
щодо забезпечення п1дготовки господарського комплексу та об'скт1в соц1ально!
сфери району до сталого функц!онування в ос|нньо-зимовий
пер|од 2014_2015 рок|в.
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5. Рекомендувати кер!вникам п|дприемств т{итлово-кощ/нального
господарства, об'еднань сп|ввласник1в багатоквартирних будинк|в
(дал| _ Ф€ББ) та 1н1цих пиприемств, установ та орган|зац1й району' сп1льно з
с|пьськими, селищними головами' забезпечити виконання з:|ход|в щодо
п1дготовки господарського ком!1пексу та об'ект|в соц1ально! сфери рйону ло
сталого функц|онуванн'{ в ос|нньо-зимовий пер1од 2014-2015 роЁв в терм!н до
01 жовтня 2014 року.

6. Районному ц]табу забезпечити перев|рку готовност; п;дприемств та
орган!зац|й району до опа']1|ов:ш1ьного сезону 2014-2015 роЁв в терм!н
до 15 вереогтя 2014 роч.

7. Рекомендувати виконкомам с|льських, оелищних рад зд1йснити
анатог!чн| заходи та 1нформувати в!дд|л житлово-кощ/нального господарства
та буА[внит]тва районно! дерхсавно| адм1н1страц|! про хй |х виконання щом|спц
до 3 нисла насцпного за зв1тним пер|одом до 0 1 :ковтня 20 1 4 року.

8. Б|ддйу житлово_комунального господарства та бул1вництва

районно| державно| адм1н1сщац1] @олодько 1.8.):
8.1' Розробити щаф|к проведення зас1дань рйонного 1птабу

до 20 щавня 2014 року.
8.2. |{ро виконання розпорядження !нформувати голову районно|

лер':кавно| адм!н!страш1| через сектор контолю апарац рйонно| лержавно|
адм1н1срац|1 до 01 т<овтня 2014 року.

9. 1{онтроль за виконан}'1м розп

11ершлий застушник голови
районно! дерясавно1 адм|н!страц!! к. вАРт(ш'!нов

залитпато за собото.



зАтввРддвно

Розпорядхсення голови
районнот дер)кавно! адм! н|страц:1

// /2/2"//' /2|122 м /../ |

п0,РсонАльний склАд
раионноп) 1штаоу ! орган|зац!| пцготовки гос!|одарського ком!|лекч.'

та об'спсг!в соц1альпо! сфери району до сталого функц!онувапня
в ос|нцьо-зцмовий пер!од 2014-2015 рок!в

2.

4.

5.

6.

1.

9.

8.

1. вАРжв!нов
10р|й 1{о стянтиновин

водо.фко
1рина 8асил!вна

БоРщук
€ерйй €тепановин

БуРвйко
[етяна |ъ,1икола!вна

ввРнигоРА
Фпег 0лександровия

гвРвз
Ёатал]я йикопа!вна

гулАй
Басиль Флекс|йович

кА'1А11|ников
Андр|й €тан1славовии

кулв1шовА
1етяна 8олодимир1вна

л]тв1нов
81тал|й 8олодимировии

перп]ий заоцпник голови районно! дерт<авно!
адм1н|страц|!, голова п:табу

нач2|льник в|дд1лу )китлово-кощ/на]тьноп)
господарства та буд1вництва районно!
державно| адм1н1страш||' секретар :птаф

нач€штьник ф|л1! <1{уц!вський райавгодор>
дг{ <[арк[воблавтодор> т]Ат дАк
<Автомоб[льн| дороги )|'кра!ни> (за згодото)

нач:тпьник ф|нансового управл|ння рйонно;
державно! адм|н!сщац|!

генеральний дирекгор {Ф([! <Аирекц|я

ро3витц !нфрасрукцри територ!|>
(за згодото)

нача.,|ьник в|лд|лу охорони злоров'я рйонно|
дерт<авно! адм1н|отрац1|

нач&льник вйлйу виробништва 1 ринк|в
продукш1{ росликництва. !юкенерно-
техн|чного та 1оридичног0 забезпеченття

управл|ння ащопромислового розвитку
районно| дер>кавно! адм!н[страц|!

дирек!ор ф!л!т <<1еплоелектроцентраль>>

тов (дв Ёафтогазовилобувна комланй>'
(за згодою)

начапьник в1дд|лу кульц?и 1 туризму
рйонно| лержавно| алм| н|сраш!|

нач:ш{ьник 9уц!всько| ф!л!| [|А! <<!,арк|вгаз>>

(за згодохо)
10.



11. ,шп(ови!{-3всРсвА
€вген|я 0пександр|вна

н{ко.}1Аснко
€вген 8алер1йовин

они|цвнко
1Фр|й 8асильовив

РяБ!н1нА
1нна йикола|вна

свмвнов
Анлр|й 8асильовин

стукАлвнко
[еорг|й !вановин

1шР1#{вський
1(остянтин Флександрови.{

начальник в1дд1.гу осв|ти районно| дертсавно!
адм|н1страц!!

директор тов <|(отельн! л!карня ного
комплексу)) (за згодою)

начальник в|дд|лу 1нфрасщуттри районно|
державно| адм1н!сщац[!

нач(}льник в|дд1лу у справах молод! та споРц
районно! державно! адм|н|страц|!

начапьник 9уц!вського району елек!ричних
мереж А( <{арк|вобленерто> (за згодото)

нача]]ьник цец телекомун|кад1йних поолуг
}т[в 2 )Фрк!всько! ф1л1! |1А1 <9щтелеком>>
(за згодото)

зав|луван сектору '} питань комунально|
власност1 виконавчого апарац чуц]ъськот
районно| ради )(арЁвсько| област|
(за згодото)

начальник ф|л1! <9уфвський ,щп>
дп <{,арк|воблавтодор> пАт дАк
<Авгомоб|льн| дороги 9кра!ни> (за згодохо)

//)

-и/' 
н.п. штРиФАновА

12.

13.

\4.

15.

16.

\7.

18. 1г}ъ

Андр|й 8асильовин

3аступник кер|вника апарату'
цачадьцик орган!зац1йпого
видиу апарату районно!
дерясавно| адм!н!страц!!

варод!н 2 зз 95



3АтввРджвно
Розпоряд>кення голови
районно| державно| адм|н1страц!|

////ир////ш/,'/2,/х,1-/ё

зАходи
щодо п!дготовки господарського комплексу та об'епсг!в соц!ально! сферп

району ло сталого функц!опуванпя
в ос!нньо_зимовий пер!од 2014_2015 рок|в

Фрган!зац|йн! заходш

1 . 3абезпечити пога|пення заборгованост| за спо}(итии
теплопостачальними п|дприемствами природний газ зг1дно з затверд)кеними

щаф!ками та свосчасне пРоведення поточних плате>к!в.
Б|дд|п ;китлово-кощ|на]|ьного господарства
та бул1вништва рйоннот державнот
адм1н!страш!!'. виконкоми с!льськгтх та
селищних рад' кер1вники теплопостачальних
п|дприемств орган!зац|й, установ
.(о 01 вереспя 2014 року

2. 3абезлечити пога!]]ення заборгованост| за надан1 житло-комунатьн!
пос]г)тт.1 та спожит1 енергонос!!, а також своечасне проведен1{'{ поточних
платеж1в п1дприсмствами, установами та орган!зац1ями, нез:1пежно в1д форм
впасност1, та 1н1пими споя{ивач:1ми.

€труктурн| п|дроздйи районно| державно!
адм1н1сщацп' пцпри€мства )1(итлово-
комунального господарства' виконкоми
с1льських '|а селищних рал. кер|вттики
п1дприемств, орган!зац1й, установ
!1ротягом п1дготовкц до опалк)валь|!ого
пер!оду 2014-2015 рок!в

3. [{роанал|зувати та перег.'ш1нути д|тон1 тарифи на житлово-копгу+альн|
пос]г}ти щодо ]х в1дпов|дноот| факти'лн|й соб|вартоот1 виробництва посщ/г.

8!дд1л хситлово-кощ/нал ьного
та буд1вниптва районно!
адм1н1сщац11' п1дприемства
кощ/нального господарства'
с1льоьких та селищних рад
[1ротягом п|дготовки до опалк)вальцого
пер|оду 2014-2015 рок|в

господарства
державнот
житлово-

виконкоми
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4. 3абезпечити впровад)кен|{'{ прощеоивних
технолог1й. обладнання та матер|ал!в' спрямованих

енергоефективттих
змен1!]ення

технолог|чних витрат 1 втрат енергореоурс!в в1дпов|дно до завдань <<|1рощалли

п|двищення енергоефекгивност[ та змен:пення спо)кивання енергорес1рс!в по
!арк|всьЁй област| на 2010-2014 рокш.

€щуктурн| п1дрозд1ли районно! дерхавно!
адм|н[страц!!, п|дприемства житлово-
кощ/нального господарства' виконкоми
с!льських та селищних рал, кер!вники
пцприемств' орган1зац1и' установ
|1ротягом пиготовки до опалк)вального
пер!оду 2014-2015 рок!в

8лепсгро-, газо-, теплоенергет||ка

5' 3абезпечити виконання'}аг1л:1нов:1них п!дготовчих | ремонтних захол1в

щодо роботи в зимових }ттовах 2014-2015 рок1в об'ект|в паливно-енергетичного
комплексу' котельних' ценщальних те!1лових щ,пкт1в | те!1пових мере)к
м1сцевих рад | в|домств, що обслуговують житлову та оош|альну сферу.

81дд1ли )китлово-комуна]тьного
господаротва та буд1вництва,
!нфрасруктури районнот дер':кавно|
адм|н1ощац[{, п|дприемства житлово-
кощ/нального господарства' виконкоми
с!льських та селищних рал. кер!вники
п|дприсмств, орган1зац|й, установ
.(о 01 ясовтня 2014 року

6. €прияти переведенн|о систем опапення об'екйв соц|ально-культурного
призначенн'1, житлових комплекс|в, п!дприемств, орган|зац|й та установ на
альтернативн1 види палива' а тако)к впровадженгт:о !ндив|душтьних сиотем
оп:}пенн'{ в я{итлов|й офер|.

€щ1ктурн| п!дроздйи районнот державно!
адм1н1страц11' пцприемства }штлово-
комунального господарства' виконкоми
с|льських '|а селищних рал, кер!вники
п1дприемств' орган1зац1и, установ
[1ротягом п|дготовки до опалк)вального
пер!оду 2014-2015 рок1в



7. 3абезпечити виконання заход[в щодо проведення процедур ук.]1адення
договор|в на постачанн'{ послг з електРо-газо-те|1лопостачанн'1 м1х<

бтоджетними орган1зац|ями та в1дпов!дними п!дприсмствами' установами та
орган|зац|ями, а також створенн.'{ необх|дних запас|в палива д''1я котелень, що
обслугов1тоть т<итлову та соц|альну сферу.

!правл1нтля прац| та соц!а.гльного захисчг
населенн'| районно| дер>кавно| алм1н!сщаш!!'
в1дд|ли х<итлово-комун:1пьного господарства
та буА!вништва. 1нфрасщукцри, осв|ти.
охорони здоров'я, культри 1 туризму. у
спр:1вах молод1 та спорту районнот
державнот адм|н|срап1|. п!дприсмства
)китлово-комунапьного господарства'
бтодкетн[ орган1зац!|, виконкоми с1льських
та селищних рад
.(о 01 вересня 2014 року

8. €прияти, в1дпов|дно до пункг|в 4, 13 |{равил охорони елекщи!тних
мереж' затверд)кених постаново!о 1(аб|нец й|н1ср|в !кра!ни
ьщ 04'03.1997 )1! 209, пункц 10 3акону !кра!ни <|{ро охорону земель)
вй 19.06.2003 ]чгр 962-{!, робот| 9уц!вського Р8й А1{ <{арЁвобленерго)) з
в.]1асник:!ми земельних д|.тлянок, землекорисц/вачами' п!дприсмствами,

установа}.{и, орган|зац1ями та громадянами з1 зберетсення едекщичних мере}к,
запоб|гання аварйм иерез по1]]код}{ення л|н[й елекгропередач зеленими
насад)|(еннями.

8|дд!ли
господарства

т{итлово-ко]ш\.напьного
та буд1вництва,

1нфрасщукт1ри районнот дерхсавно!
адм1н1срац!!, п|дприемства житлово-
комун11льного господарства' виконкоми
с|льських та селищних рад, кер1вники
п1дприемств' орган1зац1и' установ'
1{уц!вський РЁй А|( <<)(арк|вобленерго>>

[1ротягом п!дготовки до опалк)вальцого
шер1оду 2014-2015 рок!в

9. |!ровести робоц з власниками абонетттських електичн!о( мерет{ з
приведенн'{ н:1ле}(ного !м обладнання до нормативни* вимог екоплуатац|| дпя
забезпечення постачання електрично! енерг1!.

8!дд!ли )китлово_кощ/н€шьного
господарства та буА1вништва'
|нфрсщукт1ри районнот державно|
адм|н|сщац1!, п|дприемства житлово-
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комун{1]1ьного господарства' виконкоми
с!льських та селищних рад, кер!вники
пцприемств' орган1зац1и, установ'
9уц!вський РЁй А1( <<{арк1вобленерго>

'(о 
01 ясовтня 2014 року

10. |!ровести разом 1з 9уц!вським Рвм Ак <<!арЁвобленерго> робоцг з
перев1рки в|дпов[дност1 категор1й над1йност! зовн|тпн!х схем елекропостач,|н11я
об'ект|в теплозабезпечен!{'{' л!карень, навчальних' дитячих заклад|в та об'ект|в
соц1ального забезпечентля вимогам .{БЁ <<|!роекцвання електропостачання
хилих, сусп!льних буд!вель та споРуд).

9правл|ння прац! та соц1ального захисц
населення районно| дерл<авно| адм!н1сщац!],
в1дд|ли хитпово-кощ/н:)'пьного господарства
та бул!вништва' 1нфрасрукг1ри. осв|ти.
охорони здоров'я' культури 1 цризму, у
оправах молод| та опорц районно|
лержавно| алм!н|страш!|. п!дприсмства
житлово-комунапьного господарства,
виконкоми с1льських та селищних рад'
1{уц!воький РБй А1( <<)(арк|вобленерго>>

.{о 01 :ковтпя 2014 року

8одопров!дно_канал!зац1йне господарство

11. 3абезпечити проведення п]дготовчих ! ремонтних роб1т на
водопров1дних | канал1зац1йнто< мере)ках' волопров|дних ! канал|зац|йних
наоосних станц1ях, канал[зац1йних очисних спорудах та артез1анськлтх
свердловинах м1сцевих рад | в1домотв, що обслугов}тоть житлову та сош|альну
сферу, до !! роботи в зимових ),ъ,|овах 2014-2015 рок|в.

}правл1ння прац! та соц|ального захисц
наоелення районнот дер)кавнот адм!н1сщац|!,
в|дд1ли житлово-комунального господарства
та бул|внит{тва, осв1ти, охорони здоров'я,

чльт)?и ; туризщ, у спр:|вах молод! та
спорту районно! державнот адм|н1страц|],
пцприсмства )китлово-ко}{унапьного
господарства' виконкоми с1льських та
селищних рад, кер1вники орган1зац1й та
устаяов
.{о 01 ясовтня 2014 року
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12. 3а6езлечити виконаттня заход1в щодо проведення процед}? ук]1адення
договор|в на постач:1ння поспуг з водопостачанн'{ та водов!дведення м1ж
бтодт<етними орган|зац1ями та п!дприсмствами )китлово-кощ|ца]!ьного
господарства.

}правтт1ння прац| та соц|ального захисц
населенн'| районно} Аертсавно| адм!н !сщаш!|.
в|дд|ли т<итлово_комунального господарства
та бул1вништва. !нфрасщуктури. осв!ти.
охорони здоров'я' цльт}?и ! цризму, у
оправах молод| та опорц районно;
дер')кавнот адм|н|сраш!1. п;дпРи€мства
житлово-ко^4ун:[]!ьного господарства'
бтодлсетн1 орган!зац|!, виконкоми с1льських
та сепищних рад
,(о 01 вересня 2014 року

)(птлове господарство

13. 3абезпечити комплексну п!дготовку экитлових будинк1в м|с:]евих рад |

в|домств з насцпним оформленням випов!дних паспорт!в 1х готовност! до
функц|онування в зимових умовах 2014-2015 рок|в.

€щуктурн[ п1дрозд!ли районнот дерт<авно!
адм1н|страц|!, п|дприемства х(итлово-
комун{тльного господарства, осББ,
виконкоми о|льських та селищних Рад'
кер1вники п1дприемств, орган|зац|й' установ
.{о 15 серпня 2014 року

14. 8хсити вс|х д1евих заход1в щодо створен|{'{
об'еднань сп|ввласник|в багатоквартирних будинк|в.

у 2014 роц! нових

Б|дд1л т<итлово_ко}'у|{ального господарства
та буа!вништва районнот державнот
адм|н1отрац|!, виконкоми 8веденсько1,
1{онетоцько!, Бохар1всько!, ма.'1ин!вськот 1

Ёовопощовсько| : €€;11{{Ёих рад та
[ рак|всько| с[льсько! ради.
|1ротягом п!дготовки до опалк)вального
пер!оду 2014-2015 рок!в
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[1ромпслов!сть

!5. 3абезпечити по ко)1(ногц щомисловому п|дприсмству. незалежно в]д

форм власност|, розробч конкретних орган|зац[йно-техн!вних заход1в !з

раш|онального використ:1н}!]] п:шивно-енергетинн их ресурс!в, води тощо та ]х
вг:конан!-!я вйпов!дно до встановлених терм!н!в.

}правл|ння економ1чного розвитку ]

торг1вл1 районно! державно| адм1н!страц||,
в|лл|л !нфрасщуктури районно| державнот
адм1н|ощац||, кер|вники промислових
п|дприсмств
,{о 01 нервня 2014 року

16. 3абезпечити розробку енергетичних паспорт[в та признанення ос|б,
в!дпов!дальних за економ!:о енергоресрс!в на промислових п!лприсмствах

району, впровад>кентля енергозбер1гатояих технолог|й, скорочен1{'{ вщат
! питомих витрат енергоресуро!в, зменшенття споживання приРодного г:ву
ш;шхом використання альтернативних вид!в палива.

}правл1ння економ|чного розвитку !

торг1вл1 рйонно| дерхсавно! адм|н|сщац!!,
в!дл|л !нфраструктури районно| державнот
адм|н|сщац|], кер|вники промислових
п1дприсмств
,{о 01 :ковтня 2014 року

17. 3абезпечити свосчасне накопичення резервних вид|в палива на
промислових п!лприсмствах району.

}правл!ння економ|чного Ро3витч |

торЁвл| районно| дерэкавно| адм[н!ощац1|'
в!дл|л |нфраструктури районно| дерэкавно!
адм|н|сщац|!', кер|вники промислових
п|дприсмств
,(о 01 лсовтпя 2014 року

18. 3абезпечити п|дготовку до роботи виробниних прим|щень,
адм[н|отративних корпус|в та 6уд1вель !з зд1йсненнлтц щом!сянного мон|торинц
п1дготовки п1дприемств до роботи в ос|нньо_зимовий пер|од 2014-2015 рок1в.

!правл|ння економ!чного розвитку !

торг!вл| районно| державно| адм|н|страц|!,
в|лл|л !нфрасщуктури рйонно| державнот
адм|н|срац1!, кер1вники промислових
п1дприсмств
,(о 01 хсовтня 2014 року



[ранспорт, зв'язок ! дороясне господарство

19. |{|дготувати виробния1 споруди п!дприсмств автотранспорту та

автостанц[й до |обо'и в зимових умов:1х' провести сезояне обслуговування

рухомого оклф, забезпенити протио)келедними засобами' маотильними

"''"р|-*' '' ,.-','", придатним для роботи в зим::1]1|уовах' виконати

заходи, спрямован1 на економ|то паливно_1ъЁЁж#Ё#"""' 
державнот

адм|н|страц||, кер1вники автощанспортних

п|дприемств
.{о 01 ясовтня 2014 року

20. 3абезпечити п|дготовку до роботи в зимових умовах виробниних

баз, сн|гоояисно! техн1ки та укладення договор|в . 
с п|Априемстваму'

ооган1зац|ями. установами рФоц вс1х форм власност! щодо очистки в|д

"1,!.'"'* 
замет!в та ожеледиц! вулишь ! дор|г ком}ъальнот власност1. в)кити

.*'д, щ'д' б".'ереб|йного р1'ху щанспорц п1д нас сн!гопаду'
8|дд|л !нфрасщукц?и рйонно-[ державно1

алм|н1сщаш|!' виконкоми с!льських та

селищних рад, ф1л1] <9уц|вський [Б|{>>

<9уц!вський
[1 <<}арк1воблавтодор>
<<Автомоб|льн| дороги 9кра!ню>

,{о 01 ясовтня 2014 року

21- 3абезпечити п|дготовку до роботи в зимових

пйрозд|лах |1А1 <<9щтелеком>.

20' 4-20 | 5 рок| в автомоб!л ь*' -'",;;::г.;ъ"Ё[#;#;т#;""о| 
лержавно!

адм1н|сщй11, ф1лй <9уц!вський,ф|1>
д{ <{арк|воблавтодор> 11Ат дАк
сАвтомоб|льн| дороги !кра|ния

.(о 01 ;совтня 2014 року
22' 3а6езлочити п1дготовку стат{1онарних | пересувних дизельних

електоостанц!й, акумуляторних батарей та обладнання електоустановок з

;;;;;";;;;;"""Б' н робо.и в'зимових умовах 20!4-20!5 рок!в у

рйавтодор)
т1Ат дАк

умовах

8!лд!л |нфрасрукцри районно| державно1

адм|н|ст!ц||, цех телеком1тт1кац|йних

пос:уг !т[э 2 )(арк1всько! ф1л11

|А1 <<9кртелеком>>

[о 01 ясовтшя 2014 року
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€ош|альна сфера

23. 3абезпечити п|дготовку об'ект1в соц!ально! сфери до експлуатац|| в
ос1нньо-зимовий пер|од 2014-2015 рок|в.

}прав.тт[ння прац! та соц|атьного захисту
населення районно| державно! адм|н1отрац||,
в1дд1ли осв1ти, охорони здоров'я, культури 1

туризму. у справах молод! та спорц
районно! державно1 адм1н|страц||

.{о 01 ясовтня 2014 року

Агропромпсловий комплекс

24. 3а6езлечити п1дготовч тваринницьких лрим|щень дття розм1щенття в
н|'( погол1в'я сйьськогосподарських твФг1н в зимових умовах
2014-2015 рок|в.

9правл|ння ащопромислового розвитку
район нот державно1 алм!н!сщаш!|' кер!вники
с1льгоспп!дприемств
!о 01 ясовтня 2014 року

3аступнпк кер|вника а!|арац'
цачальнпк орган1зац|йного
видиу апарац7 районно|
дерлсавно! адм!н!страц!!

вародй 2 зз 95


