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ЗОЛОЧIВСЬКА MICЬKA РАДА
золочIвсъкого рдйоIfу

ЛЬВIВСЬКОi ОБЛАСТI
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,Щиректору
.ЩП <Золочiвське
лiсове господарство))
Руслану КРУТЮ

Шановнил"l Руслане Романовичу !

Золочiвська bticbKa ра:а iнфор\ry.€ про те, шо Вашi повiдомлення цро
проведення лiсогосподарськIIх. лiсокr,льтурних та лiсозахисних заходiв у
2022 рочi на територiТ Зо.точtвськоi rricbKoT ради розглянуго на засiданнi
виконавчого KoMiTeTy 15 гр},дня ?021 року. Членiв виконкому було
ознайомлено з планови}{L1 за\оJами .тiсогосподарського пiдприсмства протягом
поточного року, а ca\,Ie прове.]ення рубок головного користування', рубки
формування i оздоров--Iення .-liciB (рl-бкlт догляду, сучiльнi caHiTapHi рубки,
вибiрковi caHiTapHi рубки. iншl види рl,бок з формрання i оздоровлення лiсiв),
на територiТ лiсових KBapTaliB Золочiвського, Зозулiвського, Бiлокамiнського,
Гологiрського лiсництв JП,,Зо-точiвського лiсгоспу>.

Щодаток: копй рiшення вLIко}Jавчого KortiTeTy вiд 1,5.|2.2021р. М бГ3

З повагою перший
застугIник мiського голови 1ъ.-/, Богдан РИБАХА

Вик.: Ж. П.i{арик
тел,,.423'76

D:\Золочiвська ОТГ\Земля\Лiсовi ресlрсиiП--rан рубок ДП ЗЛГ Iнформування на 2021\Пист на З!ЛГ про заходи

.t l.tz.zozt Nэ йэ'э"i:
на }lb 509 вiд
на J\Ъ 516 вiд
на Ns 517 вй
на Ns 52'7 вtд

03.12,202]r
06.|2.202|
01.|2.202]l
|з,|2.202]l

у 202 1р 9.doc Чffi



I

копIя

yKPAiHA
ЗОЛОЧIВСЬМ МIСЪКА PAIIA
ЗОЛОЧIRСЪКОГО РАЙОIГУ

лъвItsськоi оБлАстI
вико}lАRчиЙ KOMITET
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iIро trрове;(ення лiсогосlIс)дарсьliих
,]ilходit] у 2022 роцi на тсриторi'i
, } i lTioч i вс ь коТ \.{iе ькоТ терiт,гtlр i il,,t l,н оТ громалr,I

Розl:lянувrtrи звернення flГi <Золо.тiвського лiсовоt,о госпOдарс,гва)) :]а

j\]Ъ509 вu{ 0З г},)улня 2021 року, за JYs 5lб вiд 06 ryулня 2021 року, за }г9 517 вrд

07 грудня 2021року, за JY! 527 вiд 13 цудня 2021року про проi]елеFIIrя

лiсогосшодарських захоJ(iв на тери,горiТ ЗолочiвськоТ мiсъкоi ради у 2022 роцi, а

calvlо: 1эубки гоJIоIзIIого користування. рубки формуъаrrня i сlзлr_iроI]JIеЕ{I{я :ticiil
(рубrtи li()r,Jrя/Iy, суtцi.;rt,нi санi,гарlti рубки, вибiрковi caTlir:apHi рубки, iHlшi вИ/iИ

рубок з (ltlplityr]al.Itr-Iя i с,lздоlrtlв*тIення :riciB), керуючиоь с,1,. З0 Заксlrту УкраТнlr
tiIl1lo r,iicl{cBe са\,{оврядування в Ущраiнi> вiд 21.05.1997р., викопаIIIIий ксlьti'гст'
,.:ici,KrlT paJit -

RИР]LIIИВ:
l,Тr,Ldlормаrдiкl /lП <<Золо.тitзськогL] _;iсовсlго господарства)). сфtlрмоtlаlr1,

it ictil.t,tl,tM ,lttс:rlt,tlctjT)fiаpOi,KOJ-() tiiдtlрисrrствtt. llp0 планове I1рове/цеIl}Irt
,ticcll,tlcпt)i{ai]cLKLIx захtlдitз в }4еяiах Золо.liiзськOго, Зозулiilст)к()I'(},,

Iji_,lciKarvrirlcbкo1,o, I'сl;rогillського ;Iiсt-Iицтв на територii MicbKoi ра2Iи tlриi.ittят'и

до lзiдомtа.

2.Cl,aptlcTaM сiл Золочiвськоi IvricbKoT ради довести iнформаriirО

/{II <Золочiвськогсl,тiсового госпо/Iарства)) до мешIкакцiв Еаселених пуrlк'l'iв
c.llepBoltc, с,Ясенiвtli, с.I3ороitяки. с.С,гругин, с.JIука, с,С):tихс-ltзtт'ri,

с,Сасiп, с.Пiд:ilrсся, с,I'авареччина, с.Бiлиlt KaMiHb, с.Хильчицi, с.J"'он.lарiiзка,

с.lИи,гу_iIилл, с.l-'о;tогtlрлr, с.N{айдан^Гоrогiрський Золочiвсl,кого paltoH1'

JlbBiBcr,KtlT об:rастi (копiТ листiв лодаються).
_3.Iltrlовес,ги irrфорirлацiйно-роз'ясrIювальну роботу серед FIасеJIення IцOл()

IIроI]еJ{епIrя за:JI{аLlсI{их ;riсоl,оспоj{арських заходiв у 2022 рсlшi tlа TepИ't'tlpiT

З tl.il t1.1 i iзс: l, гl оТ bt i c t, iit lT Te Jl llToll i lгtt,tTtri гI)о },IадLr.

,tr,JIic;rl1,oK:)пoдilpct)K:tlMy iIiлil1)I{емстI]ч лII <<ljолil.tilзське лiосlве l,ocIlo/Iapc'I'R0))

пilt,грtrму]lатLI в ]{але}кIIому cKcrljryaтartiiiHoпl,v cTaHi авr,оп,tобiлт,rri ;1орtlгтr. якj

I]LIкористORуIO-гъся лJIя ведOння господарськоi дйлыrостi.
-5.Коrrтрсlль за ,лфfiйГЙ.r-. датI я IIокJIадаI() шерrш()I,()

jg'to#Ti1"*f.oi, 
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