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«ÎÁÍ²Ì²ÒÜÑß  Æ, ÁÐÀÒÈ ÌÎ¯ ...». (Ò.Ã.Øåâ÷åíêî).

Öå – âïåðøå ó
âèñîêîã³ð’¿ Óêðà¿íñüêèõ
Êàðïàò ïîÿâèâñÿ òàêèé
³íôîðìàö³éíî-òóðèñòè÷íèé
öåíòð. Àëå âñå ïî ïîðÿäêó.

Одним із основних
завдань, яке вирішує Кар-
патський біосферний за-
повідник, є  розвиток еко-
туризму, створення умов
для цього. Стосовно ос-
таннього, то в цій установі
на нинішній день діє ме-
режа інформаційно та
екоосвітніх центрів, через
які здійснюють цю роботу.
Зокрема, екоосвітні цент-
ри діють у географічному
центрі Європи поблизу
Ділового, Музей екології
гір на центральній садибі
заповідника, Музей нар-
цису вузьколистого у ПНД-
відділенні Долина нар-
цисів у Хусті і т.д.

ÂÈÙÅ – Ò²ËÜÊÈ ÃÎÂÅÐËÀ
²ç â³äêðèòòÿ ³íôîðìàö³éíî-òóðèñòè÷íîãî
öåíòðó ÊÁÇ ó âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò     ÒÓÐÈÇÌ

Вирішенню згаданих
завдань сприяє також
широка мережа екотурис-
тичних маршрутів (18), а
також промаркованого
Закарпатського туристич-
ного шляху. А підвищення

вимог держави до установ
природно-запов ідного
фонду  передбачають
розробку нових  підходів
до організації туристичної
та екоосвітньої діяль-
ності. Наприклад, розши-
рення території заповід-
ника, в т.ч. прилягаючої до
найвищої вершини Украї-
нських Карпат г. Говерли,
велика кількість туристів,
які її відвідують, потребує
створення тут відповідних
умов для подорожуючих.
Кілька років тому заповід-
ник побудував для таких

людей під Говерлою та
Петросом декілька буди-
ночків, де у несприятливу
погоду туристи мають
можливість сховатися, пе-

(Çàê³í÷åííÿ íà 2-é ñòîð.).

 Нагадаємо, договір
про налагодження еконо-
мічних і культурних зв’я-
зків, був підписаний керів-
никами нашого та
Борівського районів.

У супроводі п’ятьох
викладачів та медика,
школярі 7-10 класів, об’-
їздили чи не всю гірську
Рахівщину.Розмістилися
спершу в туркомплексі
“Тиса”, де до їхніх послуг
були сауна, ігрові  та дис-
котечний зали.Скуштува-
ли страв місцевих ресто-
ранів, якими пригостила
юних гостей районна дер-
жавна адміністрація.За
три дні перебування
здійснили походи місце-
вими маршрутами, до ам-

фітеатру Буркут.Вдячні й
екскурсоводам “Тиси”,
які їх супроводжували до
джерел Рахівщини, де

набрали цілющої води.
Гуцульська гос-

тинність не має меж, весь
час переконувалися гос-
ті.Спеціально для них у
РБК організували кон-
церт, сподобалися гостям
краю й гуморески та гу-
цульські наспіви.А ще їх
пригощали чаєм,кавою,
влаштували дискотеку.Сп-
равила незабутнє вра-
ження гуцульська музика
в якій харків’яни почули
звуки карпатських вод,
всю глибину і культуру го-
рян. Аж сльози наверта-
лися .”Як же ж треба лю-

ÍÀÉÒÅÏË²Ø² ÂÐÀÆÅÍÍß
ÏÐÎ ÐÀÕ²ÂÙÈÍÓ ÒÀ ÊÀÐÏÀÒÈ

    Ë²ÒÍª ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÍß

Ò³ëüêè òàê³ ïðèºìí³ ñïîãàäè çàëèøèìî â³ä
ïåðåáóâàííÿ ó âàøîìó ÷óäîâîìó ã³ðñüêîìó êðà¿, äå,
íåçâàæàþ÷è íà äîù (ç öèì íàì íå äóæå ïîùàñòèëî),
îäíàê, ïîâåçëî ç õîðîøèìè ëþäüìè, êîòð³, íå äèâëÿ÷èñü
íà íåñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè, çóì³ëè îðãàí³çóâàòè íàì
íåçàáóòí³é â³äïî÷èíîê. Ïîçèòèâíèìè åìîö³ÿìè
íàïîâíèëèñÿ, ÿê ä³òè, òàê ³  äîðîñë³, – ç óñì³øêîþ
ðîçïîâ³ëà Íàä³ÿ Ãðèãîð³âíà Êàøïîð, êåð³âíèê ãðóïè
øêîëÿð³â ç Õàðê³âùèíè.Âîíè äåñÿòü äí³â â³äïî÷èâàëè íà
Ðàõ³âùèí³. Äëÿ ó÷í³â, ÿê³ áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó æèòò³
øêîëè, ìàþòü ñïîðòèâí³ äîñÿãíåííÿ òà ç
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé Áîð³âñüêîãî ðàéîíó, ïî¿çäêà íà
Çàêàðïàòòÿ ñòàëà ñïðàâæí³ì ïîäàðóíêîì.

(Çàê³í÷åííÿ íà 2-é ñòîð.).

24 ëèïíÿ 2011 ðîêó, î 14.00 ãîä., çàïðîøóºìî âñ³õ áàæàþ÷èõ
âçÿòè ó÷àñòü ó ²²² ðàéîííîìó ôåñòèâàë³ ãóöóëüñüêî¿ âèøèâêè
“Âèäðè÷àíñüêà âèøèâàíêà”, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ

â ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ñåëà Âèäðè÷êà.
Ó ïðîãðàì³ ôåñòèâàëþ – ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â òà ðîçâàã;

âèñòàâêà ãóöóëüñüêî¿ âèøèâêè òà êîíêóðñíà ïðîãðàìà
çà íîì³íàö³ÿìè:

• âèøèâàíêà íèòî÷êàìè;
• âèøèâàíêà ïàöüîðêàìè;

• âèøèòèé ðóøíèê;          • âèøèòà ñêàòåðòèíà;
• ãóöóëüñüêèé ñóâåí³ð.

Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà  Ì. Øåìîòà.

16 ËÈÏÍß Â²ÄÇÍÀ×ÀªÌÎ
ÓÕÂÀËÅÍÍß ÄÅÊËÀÐÀÖ²¯
ÏÐÎ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ
ÑÓÂÅÐÅÍ²ÒÅÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

    ÊÎÐÎÒÊÎ

• Мінінфраструктури
підготувало проект нака-
зу про можливість прид-
бання залізничних
квитків за 90 діб до дати
поїздки.

• «Укрзалізниця» пе-
ревозить уже 12% ван-
тажів за електронними
накладними.

• Генконсульство
Польщі у Вінниці за півро-
ку видало 20 тисяч віз.

• Кабмін схвалив про-
ект змін до Угоди про
повітряне сполучення зі
Словаччиною.

• Виробництво елект-
роенергії в Україні в І
півріччі збільшилося на
3,6% - до 96,7 млрд. кВт/
год - Держкомстат.

• Україна за шість
років має повністю
змінити залізничний пе-
ресувний склад.

• Ухвалення довгост-
рокових програм роз-
витку за дорученням
Президента дозволить
«Укрзалізниці» стати
інвестиційно привабли-
вою.

• Видобуток газу в Ук-
раїні в І півріччі скоро-
тився на 1,5%, нафти –
на 4,7% – Держкомстат

• Мінагропрод розра-
ховує на держфінансу-
вання розвитку мережі
овочесховищ в 2012
році у розмірі 160 млн.
грн.

• Податківці в січні-
червні переказали до
загального фонду держ-
бюджету 90 млрд. грн. –
на 40 млрд. грн. більше.

• Запаси зерна в Ук-
раїні на 1 липня склали
4,3 млн. тонн - на 13%
менше торішнього .

• Пасажири в червні
оформили через Інтер-
нет у 10 разів більше
залізничних квитків по-
рівняно з початком року
– понад 70 тисяч.

• Приїзд туристів на
Євро-2012 забезпечить
зростання реального
ВВП України на 0,8% -
проект Держпрограми
соцекономрозвитку.

• Створення центрів
екстреної медичної до-
помоги є пріоритетом
реформування галузі.

• У 2012 році для АПК
на умовах лізингу постав-
лять понад 1,7 тис. оди-
ниць сільгосптехніки -
проект Держпрограми
соцекономрозвитку.

• Кабмін додав у пе-
релік доходів, з яких
платяться аліменти,
соцдопомогу для
інвалідів з дитинства.

• Видобуток вугілля в
Україні у 2012 році пла-
нується збільшити на 2,2
млн. тонн – до 62,2 млн.
тонн – проект Держп-
рограми соцекономроз-
витку.

Декларація прийма-
лася в роки розвалу
СРСР. Міжнаціональна
напруга в азійських і кав-
казьких республіках поде-
куди виплеснулася у кри-
ваві міжетнічні сутички. 11
березня 1990 року Литва
вже проголосила свою
незалежність від СРСР,
Латвія і Естонія активно
готували відновлення
незалежності. На вулицях
українських міст Українсь-
ка Міжпартійна Асамблея
вже вела реєстрацію гро-
мадян Української Народ-
ної Республіки.

12 червня 1990 була
прийнята Декларація про
державний суверенітет
РРФСР, основною метою
якої був перерозподіл
владних повноважень і
власності від союзного
центру до республіки. Пе-
ребуваючи під тиском сус-
пільних настроїв, XXVIII
з’їзд КПУ прийняв резо-
люцію «Про державний
суверенітет Української
РСР». Оскільки більшість
у Верховній Раді УРСР
формально складали ко-
муністи, депутати Верхов-
ної Ради УРСР прийняли
Декларацію на виконання
резолюції з’їзду.

Проте Декларація
про державний суверені-
тет України далеко випе-
редила декларації Росії і
комуністів. По-перше, це
фактично була програма
побудови незалежної
держави. По-друге, Дек-
ларація надала поштовх і
напрямок процесу утво-
рення національних дер-
жав на теренах падаючої
комуністичної імперії. За
місяць Верховна рада
Білоруської РСР прийня-
ла декларацію про суве-
ренітет республіки, яка
повторювала тези украї-
нської декларації про по-
будову самостійної дер-
жави.

Практично всі поло-
ження Декларації супере-
чили чинній на той час
Конституції УРСР. Однак
це не означало револю-
ційної зміни поглядів ко-
муністів. Заключним в
Декларації стало поло-
ження про те, що принци-
пи Декларації про сувере-
нітет України будуть
використані для укла-

дення нового союзного
договору.

У преамбулі Декла-
рації підкреслювалося,
що Верховна Рада УРСР
проголошує суверенітет
України як «верховенство,
самостійність, повноту і
неподільність влади рес-
публіки в межах її тери-
торії, незалежність і
рівноправність у зовнішніх
відносинах».

Одним з головних по-
ложень Декларації було
положення про грома-
дянство. Проголошувало-
ся, що Україна має своє
громадянство, де «всі
громадяни рівні перед
законом, незалежно від
походження, соціального
і майнового стану, расової
та національної належ-
ності, статі, освіти, полі-
тичних поглядів, релігій-
них переконань, роду і
характеру занять». Гро-
мадяни всіх національно-
стей становлять народ Ук-
раїни.

Декларація проголо-
шувала економічну са-
мостійність України. У до-
кументі підкреслювалося
намір створити банківсь-
ку, цінову, фінансову, мит-
ну та податкову системи,
сформувати державний
бюджет, а при необхід-
ності ввести власну грошо-
ву одиницю.

Декларація визнава-
ла самостійність респу-
бліки у вирішенні питань
науки, освіти, культурного і
духовного розвитку украї-
нської нації.

Україна проголошува-
ла свій намір стати в май-
бутньому постійно нейт-
ральною державою, яка
не буде брати участі у
військових блоках і зобов’-
язується дотримуватися
трьох неядерних прин-
ципів: не застосовувати,
не виробляти і не набува-
ти ядерної зброї.

Декларація проголо-
шувала право України без-
посередньо реалізувати
відносини з іншими дер-
жавами, укладати з ними
договори, обмінюватися
дипломатичними, кон-
сульськими, торговельни-
ми представництвами.

За матеріалами
Інтернет-видань.
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репочити, почерпнути інформа-
цію зі стендів про високогірну
місцину, КБЗ, маршрут, по якому
вони рухаються тощо. Але по-
вністю задовільнити потреби
подорожуючих, звісно, ці прихи-
стки не змогли. Тому   директор
заповідника Федір Гамор вис-
ловив ідею спорудження на
Сідловині під Говерлою потуж-
ного  інформаційного туристич-
ного центру. Декілька років тому
закладено фундамент такої
споруди. На жаль, через брак
коштів її реалізація дещо затяг-
нулася.  І лише торік будівництво
було завершено. Ще рік знадо-
билося, аби вона у всій своїй
красі постала перед численни-
ми відвідувачами, які 7 липня
2011р., у День працівників при-
родозаповідної справи України
та релігійного свята Івана Хрес-
тителя, зібралися у цьому висо-
когір’ї для вшанування праці не
лише природоохоронців згада-
ного заповідника, а й усього
Карпатського регіону України.
До слова буде сказано, вшану-
вати їх, а також відкрити інфор-
маційно-туристичний центр у
верхів’ях Карпат прийшли також
делегації з Німеччини, Австрії та
Словаччини, керівники  Рахівсь-
ких районних та деяких регіо-
нальних і місцевих органів вла-
ди, територіальних громад.

Дійство у високогір’ї розпо-
чалося під чарівні звуки мелодій
та трембіт у виконанні народно-
го оркестру гуцульських інстру-
ментів Рахівсього РБК (керівник
Петро Ерстенюк). Урочисто
пролунав Гімн України. Свято
відкрив директор Карпатського
біосферного заповідника, про-
фесор Федір Гамор. Він відзна-
чив внесок  працівників установ
природо-заповідної справи Ук-
раїни взагалі і заповідника зок-
рема, наголосив, що їх праців-
ники надійно стоять на варті
охорони природи нашої держа-
ви, сумлінно виконують всі інші
завдання. Стосовно КБЗ, то ус-
танова вважається однією із

найкращих у цьому плані, за ус-
піхи в роботі тричі нагороджена
Європейськими дипломами
Ради Європи. А букові праліси
заповідника, разом із такими
лісами Словаччини та Німеччи-
ни, включені до Всесвітньої
природної спадщини ЮНЕСКО.
До чергового святкування свого
професійного свята колектив
КБЗ  підійшов з вагомими здо-
бутками у праці. У  їх числі – за-
вершення будівництва і відкрит-
тя інформаційно-туристичного
центру у високогір’ї  Карпат.
Промовець зачитав вітального
листа працівникам заповідної
справи від Міністра екології і
природних ресурсів України Ми-
коли Злочевського та інші, які
надійшли  від колег по за-
повідній справі та з-за кордону.
Він також підкреслив уні-
кальність та цінність центру,
який відкривається для послуг
туристів. Адже він не має ана-
логів у всьому високогір’ї Кар-
пат. Було акцентовано увагу, що
цей важливий об’єкт появився в
горах завдяки творчим зусил-
лям і наполегливості багатьох
фахівців заповідника.

Зі словами вітання на уро-
чистості також виступили заступ-
ник голови Рахівської районної
державної адміністрації Олек-
сандр Томашук, виконуючий
обов’язки голови районної
ради Михайло Фірка, представ-
ники Міністерства  охорони дов-
кілля Словаччини Міхаела Мра-
зова,  Німецького університету
сталого розвитку у м. Еберс-
вальде Юліана Геєр та австр-
ійського інституту «ЕСО» Ганс
Кірхмаєр, директор Національ-
ного парку „Гайніх” (Німеччина)
Манфред Гросман, професор
Києво-Могилянської  академії
Сергій Ісаєв, заступник началь-
ника управління зовнішньоеко-
номічних зв’язків  і туризму
Івано-Франківської облдержад-
міністрації Григорій Мельник,
голова Закарпатського облас-
ного еколого-натуралістичного
центру Олександр Геревич, го-
лови сільських рад з Богдана  –
Петро Ференц та Квасів – Ва-

силь  Діміч. Виступаючі відміти-
ли важливу роль, яку відіграє за-
повідник у житті району, вихо-
ванні у людей бережливого
ставлення до природи, примно-
ження її багатств. Закордонні ко-
леги зазначили, що заповідник,
його керівник Ф. Гамор, є гене-
ратором багатьох ідей, які зба-
гачують світову практику приро-
доохоронної справи.

На урочистості чисельній
групі  працівників КБЗ було вру-
чено почесні відзнаки і винаго-
роди за працю. Так, Почесну гра-
моту Мінекології України
отримав  заступник  директора
заповідника – Василь Покиньче-
реда, Почесну грамоту Закар-
патської обласної ради – Михай-
ло Понцир, провідний спеціаліст
відділу екоосвіти та пропоганди,

ÂÈÙÅ – Ò²ËÜÊÈ ÃÎÂÅÐËÀ
²ç â³äêðèòòÿ ³íôîðìàö³éíî-òóðèñòè÷íîãî
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    ÒÓÐÈÇÌ
Німецького університету сталого
розвитку Юліна Геєр.

Потім відбулися ритуали пе-
рерізання стрічки-відкриття
центру, його освячення свяще-
ником Вознесенської українсь-
кої православної церкви м.
Рахів о. Петром, запалення
символічної полонинської ват-
ри, купальського умивання
дівчат-учасниць урочистого захо-
ду. А ведучі свята Іванна Колачук
та Ігор Кальба запросили при-
сутніх ознайомитися з експози-
ціями інформаційного центру.
Гідом їм був Ф. Гамор.

Слід наголосити, що в дво-
поверховій будівлі, корисною
площею 146 кв. метрів для подо-
рожуючих  підготовлено з ху-
дожнім смаком і сучасним дизай-
ном  різноманітні стенди, панно,
вітрини. Все проілюстровано
цікавими діаграмами та фотогра-
фіями. Із всього представленого

матеріалу довідуємося про Кар-
пати, їх розташування в Європі,
природно-кліматичні умови, на-
селення, ліси і т.д., про місце Ук-
раїнських Карпат на карті Євро-
регіону і все, що стосується
розвитку природоохоронної спра-
ви. Обширною є інформація про
КБЗ, його гірські масиви, розта-
шовані у високогір’ї, а також про
історію туризму в Закарпатті та на
Гуцульщині, про  рекреаційно-ту-
ристичну інфраструктуру, високогі-
р’я, його ландшафтне і біологічне
різноманіття. Бажаючі почерп-
нуть інформацію, куди і як добра-
тися до ближніх за маршрутами
гірських масивів та населених
пунктів. А буклети, візитки, інша
різноманітна інформаційна літе-
ратура розповість про наш ма-
льовничий і неповторний край,
розташований у підніжжі Говер-
ли. Учасники заходу оглянули та-
кож спальний корпус, розташо-
ваний тут же, на другому поверсі,
який розрахований на 29 ліжок.

– Звичайно, – сказав після
урочистості начальник Богдан-
Петроського відділення Василь
Шемота, відповідальний за
об’єкт, – нам належить ще бага-
то попрацювати, аби добре об-
лаштувати, оснастити об’єкт,
впорядкувати його територію.
Бо негода не дала нам це зро-
бити по-належному в ці дні.

До слова буде сказано:
майже цілий день і під час уро-
чистості лив дощ. Але він не
зашкодив організованому її
проведенню.

Василь БОЙЧУК.

(Çàê³í÷åííÿ.
Ïî÷àòîê íà 1-é ñòîð.).

бити свій рідний край,
щоб передати все багат-
ство душі через музику”, –
відзначила пані Надія.
Діти теж своїх вражень не
приховують. Одним сподо-
балося годувати рибок у
форелевому господарстві,
розглядати експонати   в
музеї “Екології гір”, де
мали нагоду подути в
трембіту, відвідали Центр
Європи. Тут накупили
всіляких сувенірів та виши-
тих сорочок, що вразили
своїм різнобарв’ям, а та-
кож вперше в житті, у  ко-
либі Василя та Світлани
Шорбанів, скуштували ба-
нуш.Зі сміхом згадують:
“Подумали, не дивно, що
цю дуже ситну страву вжи-
вали лише на свята”!

Спортсменів, і тих у
кого багато енергії,  запо-
лонив гірськолижний ку-
рорт “Драгобрат”. Про тур-
комплекс “Оаза” та його
гостинних господарів Пет-
ра та Надію Грапенюків у
всіх окремі і найкращі сло-
ва. Їхнє батьківське став-
лення та прийом просто
неперевершені. – Якщо у
нашій країні буде більше
таких людяних підприє-
мців, то Україна процвіта-
тиме, – зазначають викла-
дачі,  – у таких людей треба
вчитися. Все, що нам було
потрібно, надавали, у всьо-
му сприяли. Дай їм, Боже,
здоров’я. У горах вітри вія-
ли, падали дощі, ми змок-
ли, а вони дали дітям шар-
фи, штани, взуття і чекали  з
гірського походу з гарячим
чаєм.Про цих доброзичли-
вих господарів ми всім бу-

демо розказувати, бо
вони зробили все, аби
нам було комфортно і
затишно.

Дітвора активно
відпочивала, приймала
участь у змаганнях,
організованих у школах
Рахова та Ясіня. Схі-
дняки з приємністю
спілкувалися зі своїми
західними  однолітками
та повезли додому гра-
моти за перемогу у зма-
ганнях з футболу , тені-
су, волейболу... Даринці
Рудь та Олексію Калініну,
такому ж активісту Денису
Безпилюгину,  сподобали-
ся  не тільки озеро під
Близницею, а й перебу-
вання на турбазі “Едель-
вейс” у Ясінях  та екскурсії
до старовинної Струківсь-
кої церкви, а їхнім друзям
– у місцевому музеї етног-
рафії та побуту ,особливо
старовинні вироби. Дівчат,
звісно, зацікавив одяг
давніх гуцулок.

Від’їжджали у п’ятни-
цю з деяким сумом, бо

ÍÀÉÒÅÏË²Ø² ÂÐÀÆÅÍÍß
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погода тільки-но почала
налагоджуватися, та про-
сили заступника голови
РДА Олександра Томашу-
ка, подякувати всім за го-
стинний прийом та масу
позитивних емоцій.

– А “спів” отари, який
вперше почули  під Близ-
ницею, той передзвін ове-
чих дзвіночків, що вразив
у саме серце, повеземо
додому, як ще один над-
звичайно теплий спомин
– зазначали відїжджаючі.

   Іванна МИКУЛЯК.

(Çàê³í÷åííÿ.
Ïî÷àòîê íà 1-é ñòîð.).

грамоти райдержадміністрації,
районної ради  та цінні подарун-
ки вручено завідувачу Музеєм
екології гір Ігорю Кальбі та мо-
лодшому науковому співробітни-
ку Людмилі Піпаш. Грамотами
заповідника нагороджені – на-
чальники ПНД відділень Василь
Шемота та Василь Вербіцький,
провідний спеціаліст заповідни-
ка Віктор Щерба та багато інших.
Почесну відзнаку „За заслуги у
розвитку Карпатського біосфер-
ного заповідника” з рук Ф. Гамо-
ра одержала  співробітниця

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß ÏÐÎ ÎÏÐÈËÞÄÍÅÍÍß
ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÀÊÒÓ

Назва проекту регуляторного акту: Рішення районної ради
«Про затвердження Тимчасового порядку проведення земель-
них аукціонів на території Рахівського району».

Стислий виклад змісту проекту: Відповідно до законодав-
ства України земельні ділянки державної та комунальної влас-
ності, призначені для продажу та оренди суб’єктам підприєм-
ницької діяльності, підлягають продажу чи оренді на
конкурентних засадах.

На цей час виконання зазначеної  норми законодавства немож-
ливо, якщо не буде встановлений порядок проведення аукціонів.

Розробник та його адреса:
Рахівська райдержадміністрація, 90600, м.Рахів, вул.Миру,

1,  e-mail: ekon-rachiv@ukr.net.
Міськрайонне управління Держкомзему у м.Рахів і Рахівсь-

кому районі, 90600, м.Рахів, вул.Миру, 52.
Інформація про спосіб оприлюднення проекту регулятор-

ного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу: район-
на газета «Зоря Рахівщини» та сайт райдержадміністрації:
rakhiv-adm.org.ua

Інформація про строк, протягом якого приймаються заува-
ження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’-
єднань: 30 днів від дня опублікування.

Інформація про спосіб надання фізичними та юридичними
особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій: письмово
на адресу розробника.

Райдержадміністрація.
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У відповідності до статтей 8, 124, 134, 135 Земельно-
го кодексу України та у зв‘язку з неврегульованістю питан-
ня на законодавчому рівні, враховуючи надзвичайну
його актуальність, керуючись статтею 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:

1. Затвердити Тимчасовий порядок проведення зе-
мельних аукціонів на території Рахівського району (до-
дається).

2. Рекомендувати райдержадміністрації та органам
місцевого самоврядування проводити через аукціон на-
дання вільних від забудови земельних ділянок відповід-
но до затвердженого Тимчасового порядку проведення
земельних аукціонів на території Рахівського району.

3. Контроль за виконанням цього  рішення покласти
на  першого заступника голови районної державної адмі-
ністрації Сабова В.Й., постійну комісію районної ради з
питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів
та розвитку села (Капчук О.О.).

Голова ради М. Беркела.
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