
щ

чугутвськА РАйон}1А /цвРжАвг{А Адм!н|стРАц1я
хАРк|вськот оБ]!Аст{

РозпоР'{дх{в,ння

9угу|в

{1ро створення робоно| групи д;1я
проведе!{т|я !нве:лтаризац!| л!сових

ресурс!в г!а територ!| ({угу|вськог'о

району )(арк!всько| област|

Б|дпов|:дг{о до 3акогту !т<ра|гти <[1ро м]сцев1 дер>кавн1 адм1н|страц||>, на

викопа}т}тя }казу |[резидеттта !кра|гти в|д 01.06'202! !{р 22812021 к|{ро деяк1

заходи 1цодо зберен<ет]}1я "|'а в!д'гвореттгтя л1с|в>)' в час'гин1 розробки дерх<авно|

г{!льово1 прог.рами <\4асгт:'габгте зал1с}{ен!{я !кра|ни>)' керу}очись р1гшенням

м!жв1домчо] |1'арад|4 {арк!всько| об.шасно] державно] адм1н1страш1|

в1д26 серп{{я 2021року .[1ро створегт11ят у адм|н|стративних райот+ах област1

робоних груп з |нвентаризат11| л1со;зих ресурс|в )(арк1гзсько| област1, до яких

вкл}оча{о.гься представт{ики орган|в м!с:{евого самоврядуванг1я' в1дд|л|в

управл|гть у районах .[олов}того уттравл!ттття [[ер>кгеокадасту у [арк|вськ|й

об-гтаст] та пост|йт:их л|сокористуван1в>>, та з ме'го!о проведе}{ня

|гтвентаризац|| л|сових ресурс1в ]'1а "геритор|| 9угу|вського району {арк1всько|

област|' для виявлення са\{оза;'т]сттеттих та придат1]их ]1ля с'гворення ;т|с1в

земель1]их д1лянок дер}1(ав}|о| т'а комуттально| фор* власност|:

1. 9творити р'б',у груг[у ,.(.1|'1 г!ровед(ен}{я |нвен'гаризатд1| л1сових

ресурс1в на тери,гор1т стугутвст)ко1'о райогту {артс|всько] об'ттаст| (дал1 * робоиа

гругта) та за"гвер )\\4ти т1 ск"гла]т (:цо:тас'гься)'

2. Робо.-т|й грут-т1:

2.1' 11ровести до 28 верестля 2021 року 1гттзег;тариза]11}о л1сових ресурс1в

на територ1} 9угу|вського району {арк!всько] област1.

2'2 3а резу.']ьтата\,1и т1роведет{ття 1гтвет'ттаризагт|| до 30 верес}{я 2021 рот<у

\1а{!ати в|дшов1дгт1 матер1али /-1о {арк1тзського обласного у[1равл|нгтя л1оового

та мис.,1ивського гос г1одарства.

2'з. Б1ддц1]ту захисту ]1овк!.тт.ття та природокористува1{гтя раио11т{о1

/1ер)+(а1]]]о] адм|ш]страт1!| (Аттдр|й 11одвисогцьт<ий) г|ро результати проведегто?

|**вен,ар"зат.|| про|ттформува'ги .олову райот-тно1 дер}1(авно] адм|н|страц!|

до 30 вересня 2021 року.
з. 1{онтроль за ви1{ог{анням розг1оряджен1_1я покласти на пер|!того

застушника голови райотттто| /1ер}кавт{о| а:тм|н1страш|? 1{ос'гян'т'ина (озлт]'г!тта'

[ о.лпо ва р:: й о пт *:о1 дерэпса вгп о|

адм|гт!страпц!|

Бзято
ко|1тро.11ь.

";л!1 &ьРс;ш]о*1ук*р ,ф }\+ -

волков



3АтввР/{жвно

Розгторя21ження голови

район но| дерх{авно] адм|н|страц1|

д\}

склАд

козл1пн
(остят'ттин 1] олодимирович

подвисо|{ькии
Аттдр|й 1ванович

кон1щвв
€ерг1й €ерг|йовии

АлтуховА
Б|ктор!я йикола]вна

в1твР
€татт | с.тт ав [ ен над1йович

волковськии
Б ]тш-т1й Болодимирович

гтглАвии
Флександр Флекса1]дрович

д1двнко
Фксана 1ван|ъна

робоно| групи для проведе}|11я !лтвен'гаризац!| л!сових ресурс!в пта територ1!
({угу|вського 

ра йотту !а рк!всько| област|

пер:пий застуг1н}1к голови райоттно: дер>кавно|
адм| тт1страц!]' го"гтова робоно| груп и

начальник в1дд1лу захисту довк|лля та

природокористува}{1]я районно| дерхсавно?
а71м!тт!страт\!], заступ1{ик голови робоно| групи

го.гтотзттий сттег{!шт|ст в|::д1.:ту захисту довк|л:ля та
природокористуваг1|{я райогтт:о| дер>кавно|
адм|гт1страц1|, секретар робоно| групи

головгтий сттст{!а-тт1ст в|дд1лу земель1-{их ресурс|в
'га еко.1!ог апарату Бовчансько| м|сько? Ради
(за згодого)

зав|7_цутза.т науково-досл1дного в1дд1лу

г1арку}-1ат(]отта.л1ьг]ого природного
<<1'опп|.т;ь;ттаттсь:<| .;т1си> (за згодото)

11а{тальник в]дд1лгу ш 2 управ.лт|ння у
9угутвсь!{ому район| [о;товнот'о угтратз:т!гтня

/-\ор>кгеот<а/(ас1'ру у {арк1вськ|й об;таст!

(за зго.г1ого)

головгтий лт|сничий дп <{угусво-Бабчат:ське
;т|сове госшодарство) (за згодого)

нат]а.|1ьник в]д:д1.:ту з земельних та еколог1!|г]их

[1и1'аг{ь €лобо>каЁ€т,(Ф| селищг!о'{ ради
(за згодого)



кАщАв1{вв
{гор Анатолт1йович

квАсн1ков
Б' ячеслав Агтатол|йович

ко]1кут1г1
(остягттин йиколайович

лвщвнко
Б 1тал1й Ф;т ексат:дро вич

мАйму.]11г{
\4аксим [ерг!йови'+

мАРинвт{ко
йаксим }Фр|йовин

м1хно
А;тьона ]ван|вт+а

мвд]ь{цввА
(атеригта 1ван1вгта

нАБокА
Ф.г:ексаттдр [ ригорович

г1о}{омАРьов
Ф';тександр Б |тсторовин

свмвР'яь10в
Ф;те кс агтдр йи ко;т айович

чоломБитько
Б 1та"гт1 й 0лександрович

2

застуг{}{ик 9угу|вського м|ст,кого голови з

|1и'1'аг1ь д1я.ттьг:ост] виконавчих орган1в Ради
(за згодого)

1-1а{{а.'{ьни1{ в1дд1лу земельних в!дноситт

}-1овоттокровс ько| сели11({{о] радци ( за згодото )

зас'1'ут{[{и|{ 1{а1-!альника

ресурс1в та еко'{ог апарату

Ра]ци (за згодото)

в1дд1лу земе.]1ьних
Бовчансьт<о] м|сько]

засту11ник /|ирск'гора - го.]1овнии

приро]{оз{-{аве11ь Ёат1|огтальг{ого природ(ного

11 арку < 1_ом |льт:таттськ ! л| си>> (за з го21ото)

11а{]аль1]ик в|дцд]лу земель1]их ресурс1в' жит''1ово-

ко\,гу11а.т]ьно['0 1 осг!о/{арства, м1стобулува}]ня та

арх1'гст<тури [таросалт1всько] сели1ц1то| рали
(за згодого)

{'а[!а'1ь1{ик земе.]1ьг{ого в!дд|лу [[ечетт!зьтсо]

сс.]1и !т1тто| ра:ти (за зго.цгопо)

сттет1|а-тт1с'г 1 т<атегор1| - зем]1евпоря,цник в1дд1:ту

земельних в|дноситт та комунально| власност!

йал иът!вст,ко[ се'ттиттцто] Ради (за згодото)

зас'|'уг|1]ик }{ача'11,г{ика ушрав]т1нт]я у
9угу}'лзсь](ому райогт| ['о-ттовгтого управл|гтня

/{ср>кгсока]{астру у !арк1вськ1й област]

(за згодцото)

го-ттовттий .:т|сни.тий д[] <Бовчагтське .:'т1сове

1'осгт о/1арс'1'1]о)) (за з годцого)

г_о.лтотзтлий сгтет]!ал1ст в|дд1лту земелт)них гз|дносин
'га :]е\,1.]1евг{оряд1ку1]аЁ{}1я 3м1]всько| м1сько| Ради
(за згоАого)

староста 9каловсько| селищно| ради (за згодото)

в.[1аснос'г1 та
м1сько| Рат\и

!тача.'|ь]]ик в!д:д!-;ту

земе.]'1ь}|их ;з1дгтосит;

(за зт'о;1ого)

комутта.гтьгто|
!{угу|всько|



штАнв1{ко
1рина Болодимир|вна

[1-1вРБАк
Ромат* Флекс1йович

1)

нача'1ьг{ик в]дд1лу

9угу|вському райотт|
!ер>кгеокадастру у
(за згодото)

т{а{-1а.,1ь}{и1{ тз1дд|лу
!1угу1вському райоът1

[ерх<геотса/]астру у
(за згодото)

м 4 управл|гтня у
|'оловного ушравл1н;-тя
)(арк1вськ|й област]

м 3 управл1ння у
[оловного угтравл|ттня
{арк|вськ!й облас'г1

Ёачальник в|дд|лу захис'гу

,]овк]лля та природокористуват{!1я

райогтно| дер}кавно| адм|н|страц1] Агтдр1й подвисоцький


