
КАЛАНЧАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про запровадження особливого 
карантинного режиму по регульованому 
карантинному організму -  американський 
білий метелик на території селища Каланчак 
Каланчацького району Херсонської області

З метою локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму -  
американський білий метелик, відповідно до подання головного спеціаліста 
управління фітосані тарної безпеки Головного управління 
Держпродспоживслужби в Херсонській області від 03 вересня 2018 року 
№ 01/03-6, у зв’язку з виявленням нового вогнища регульованого шкідливого 
організму американського білого метелика на площі 12 га на території селища 
Каланчак Каланчацького району Херсонської області (в межах вулиці 
Херсонська), копії висновку фітоеанітарної експертизи Державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 
31 серпня 2018 року № Л21/003422-В, керуючись статтями 33, 34 розділу IV 
Закону України «Про карантин рослин», статтею 6, пунктом 3 етапі 16, 
пунктом 1 статті 21, статтею 28, пунктом 1 частини першої та частиною 
третьою статті 39 та частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації»:

1. Запровадити з 05 вересня 2018 року на території селища Каланчак 
Каланчацького району Херсонської області' карантинний режим по 
американському білому метелику на площі 12 га (в межах вулиці Херсонська).

2. Керівникам господарств, підприємств, установ та організацій всіх форм 
власності та приватним особам:

2.1. Здійснити за власний рахунок карантинні заходи щодо локалізації та 
ліквідації вогнищ карантинного шкідника.

2.2. Заборонити вивезення та реалізацію свіжих овочів та посадкового 
матеріалу із зони, зараженої американським білим метеликом, без карантинних 
сертифікатів, які видаються управлінням фітоеанітарної безпеки Головного 
управління Держпродспоживслужби в Херсонській області.



3. Головному спеціалісту відділу організаційної роботи та з питань 
внутрішньої й інформаційної політики апарату районної державної 
адміністрації Корягіній В.В. забезпечити оприлюднення даного розпорядження 
на сайті районної державної адміністрації та районній газеті «Слава праці».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови рано 
зжавнрї адміністра

ОРИГІНАЛОМ

Н. ДЕМИДЕНКО


