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Про ііереда'іУ' і\іайіігі Віііііііііі,колій, об.гігісгіохі} епеціауіізовгіію\і)
геритоі)іадіьііовіу ліе'Ііі іііо)ї) об'(,ііігііііію ''а,гіізііі ГРі$і'

Відііовідно до Полоиюнгtя міро ігоря/Іок ііереда-іі об'єктів ііl)двгі рііі.іі,н(.і
в.ііісіюст] теригоріауіі,іііїх іроьіад сі.гї, ссдіьїщ, р,лісі ВііlниЕі},коі с,(5.іг:сіі.
з.ііізср,іІікеного l)іціенічяр.і l.З сесії Віііііі,іці,коі об.ігісгіоі Радьі б ск.і іі аіїн>і вї.[
ї 8 гр:у'дня 20] 2 року ]\Ь432 ''Про затіlердікеніія І Іо.цоікені, [цодо округ"іьгх ііиі арії,
к(аьіl> ііа.гіьііо'і вуіасііості '. кер)'ючьісь І'Іолоіксііняь4 міро управ.гііьііія с.]і.гг},ноі
ко\і)нальноі в.часності територіа.пьних грот.4ад Ізіріріиі(ькоі облгісіі.
згіі вс'рлікеного ї)озііоря.Іікенііям гозіоврі об:іасііоі l)а,іЕІ від З l серііігія :0( l роі~>'
.\і:,llб ''міро ііерє'ііг~іс'ііі'Езіііііг [ }ііраіз.ііііггя гіо еі<сгі;іЬагаіііі іі.-іг.ііііб},-іЕііікіі
обласною Ради та внссеЕігія {}..іін ;їо його Ііолоіі€енгі$і' . їзра\оіз)'ночі,Т
к.-іоіюгіі іі і Депаріаменг} охоронні здоров'я об.ідер>і<адр.ііііістргііііі і под'о,[ікеіігїя
постійноі комісій обласною Ради з ]іитаііь рогу;ііовання комуна;іьноі іздіасіЕосі і ї ії

при ват }їзаці ]
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l. Визгіати такие,і, що із'грагив чиннісгь [іака{ управ.іініія сіті.гіі,ііС't
коді)ііальноі в.іасності тсриторіальііих грохіа21 Ізінницькоі об.гіасгі піід 27 тра ;і
2019 роі{), .КҐФ7(5 ''Про ііередач:у' \тайна ког.іунальііоьіі' заі(.цад>' ''lзінгіигЕІ,кгі
ой.'іасіі;і ког\.їіі.'іеі€сгіа 21иі }іііо-іонаііька сііої)'і'!чвііа іііко.іа'

.З.Ви.і)чііти з господарськоіо ізідатігія комУнаііьгіого ііідііри( ьїсгіігі
Віііііііі г,кс об.тасііе об'єдііане бюро темні.іноі Ігіізеіітаризаіііі'' \іаііью ігі

пеl)с.Іаіtі його [Зіііііиііі,кому обласііоьіу спел(Іаііізоііаіїохі} геl)}ііоl)ііі.іі,і ому
\іс,:іи-ігюьЇу об:єдгігі ггїіо '(l)гі.ізігігl)ія''. :гіі lіігіиізііtті нгі іірагзі оіtеl)гіірївноіо
управ.і і н ня :

сіі.і ]Еіїсьг.новий, Інвенгарнрїі4 .М166, ііервісііоіо варгістго З lO.00 голі
за.чіїїііковоіо вартістю ll.81 гррі., закуплено 2004 Р

сті.і гїїїсі,\новий. Інвс'нгаріііїй Ж-.-167, іісрвісііою }зарі'ісгго l;lo.01) іl)і;..
ЗІІ.ЕІіІіікоІзоЮ ІігіlІТіСГЮ ll .8l !'l)І{., ЗІІіСl~'ІІ.гІсІІо 2(IҐ)4 l)

)



2. Коьіуіііі:іі,і ог.ї) пі/ііірЕтгьісіві- 'Ізігіііиііі,кс об.цасііе об'(іlн:і іе біоl'о
технічгюі Інвентаризаіііі'' (Обергас О.[З.) та Ізіііницько\t} об.лісі оьї\
СЕісціа.ііізоваііоюіу іериіоріа.іі,ноьіу медичііоьї об'с,цііанню 'Фіні:,іаірі$і
(Сзіуікиізий О.П.) здійснити передачу-прийманьія майііа, зазіїаченого ]з п.унаі і 2
цьоі'о наказу. ві,'Іпові;Іію ,цо чиніЕоі'о законодавства та на/[а гі] ьізт=l)і і.'іьі ііо
пеl)с,'ііі'іі }'гіl){іі .їііїіііо спі.ї],]гоі ком)[іа.іі,ііоі іііґасііості теритоl)іаііьни\ гро\іаї і
Вігіницькоі об.васті в ьіісячііЕтй терьіін.
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