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КАЛУСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 0/.
м. Калуш

Про запровадження карантинного
режиму в зв’язку з виявленням
карантинного захворювання раку картоплі
Керуючись Законом України « Про карантин рослин», Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2009 року №1085-р» Про
посилення контролю за здійсненням фітосанітарних заходів упорядкування
та уточнення меж карантинних зон» та враховуючи подання державної
інспекції з карантину рослин по Івано-Франківській області від 23.08.2011
року №75/09-008-4.
1.Запровадити з 25 серпня 2011 року в межах Калуського району
карантинний режим із регульованим шкідливим організмом раком картоплі у
межах карантинних зон, загальною площею 2,55 га, згідно додатку.
2. Сектору з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю
апарату районної державної адміністрації (Р. Матіїв)
забезпечити
оприлюднення розпорядження на офіційному сайті районної державної
адміністрації, та в друкованих засобах масової інформації.
3. Рекомендувати Державній інспекції з карантину рослин по ІваноФранківській області у межах карантинних та регульованих зонах
здійснювати такі спеціальні заходи:
- інспектування та фітосанітарна експертиза об’єктів регулювання;
- контроль за проведенням локалізації та ліквідації карантинних
організмів особами;
- заборона вивезення з карантинних та регульованих зон заражених
карантинними організмами об’єктів регулювання.
4. Особам, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з
виробництвом та обігом об’єктів регулювання виконувати вимоги,
передбачені статтями 12, 27 Закону України "Про карантин рослин".

5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови
райдержадміністрації від 27.08.2002 р. № 341 « Про запровадження
особливого карантинного режиму в зв’язку з виявленням карантинного
захворювання — раку картоплі» та від 15.09.2003 року № 477 «Про
запровадження карантинного режиму на рак картоплі».
6. Координацію щодо виконання цього розпорядження покласти на
управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови районної державної адміністрації Ф. Вовка.

Голова районної
державної адміністрації

Василь Петрів
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райдержадміністрації , /

3

в ід

Г.1езїсі іхр ан ти н н и х з о її
Район

П рисадибна

Населений пункт

Площа, га

ділянка

село Копанки

Косторов В.І.
вул. ІвасюкаДО

0,30

село Копанки

Максимович С.В.
вул. Франка, 10
Матковська М.Д.
вул. Б.Хмельппцького

0,25

Іванів ГІ.В.
вул.
Б.Хмельницького,22

0,15

село Голинь

Бриславська Р.П.
вул. Церковна,6

0,30

село Підмихайля

Ліщинеький М.Л.
вул. Сковородинського

0,60

село Підмихайля

Петрів П.І.
вул. Кармелюка

0,20

Морозова В.Г.
вул. Доіібуша

0,15

село Тужи.ДІБ
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село Нобиця
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0,30
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село Добровляни

Василишіпг В.М.
СФГ «Росинка»

ВСЬОГО:

Керівник апарату районної
державної адміністрації

0,30

2,55 га
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