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1. Охоронне зобов’язання оформлене відповідно до статті 53 Закону України "Про 
природно-заповідний фонд України"
Розпорядження обласної державної адміністрації від 15.07,1996 р. № 451 «Про 
внесення змін і доповнень у мережу територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду області»_____________________ _____________________________________

(реквізити розпорядчого документа, яким створено (оголошено) територію (об’єкт) природно-заповідного фонду)

2. Цим охоронним зобов’язанням:
Косівській міській раді територіальної громади в особі голови Плосконоса Ю р і я  

Олександровича_______________
(повне найменування (для фізичних осіб -  прізвище, ім’я, по-батькові) землекористувача(землевласника), на земельних ділянках якого 

розташована (ий) територія (об’єкт) природно-заповідного фонду або його частина)

передається під охорону та дотримання встановленого режиму частина території, 
об’єкт у межах Косівської міської ради (м. Косів. с. Снідавка, с. Яворів, 
с. Соколівка, с. Город ) Косівського району_________________________________

(місце розташування чсриторії чи об'єкта природно-заповідного фонду)

гідрологічний заказник місцевого значення «Ріка Рибниця»
(категорія, найменування території чи об’єкта природно-заповідного фонду)

(загальна площа 1080,0 га)
3. Землекористувач (землевласник) зобов’язаний: 

дотримуватись встановленого режиму території (об’єкта) природно-заповідного фонду; 
не здійснювати у межах території (об’єкта) природно-заповідного фонду забороненої 

господарської діяльності;
вживати заходів щодо попередження і ліквідації екологічних наслідків аварій та 

шкідливого впливу на територію (об’єкт) природно-заповідного фонду;
дотримуватись вимог щодо використання території (об’єкта) природно -заповідного 

фонду;
забезпечити охорону та збереження цінних природних комплексів території (об’єкта) 

природно-заповідного фонду.

4. Землекористувач (землевласник) забезпечує охорону та збереження території 
(об'єкта), що перебуває у його користуванні.

5. Охоронне зобов’язання оформлено у двох примірниках, з яких перший зберігається 
у землекористувача (землевласника), другий -  в структурному підрозділі Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації в сфері охорони навколишнього природного середовища

(назва уповноваженого органу)
6. Передано під охорону: , -

Начальник управління екології та природних 
ресурсів обласної державної адміністрації

(посада керівника уповноваженого органу)
Пліхтяк А.Д.

(прізвище,ініціали)

м.п.


