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Про запровадження карантинного
режиму на території БІлозерського
району
Розглянувши подання Державної фітосанітарної інспекції Херсонської
області від 05 травня 2014 року № 01-03/754а, у зв’язку з виявленням нового
вогнища карантинного організму - західного квіткового трипсу на площі
0,15 га на території теплиці ФОН Власенко К. А. (с. Чорнобаївка,
вул. Партизанська, 1 Б, теплиця «Зелена хата»), з метою локалізації та ліквідації
карантинного організму, відповідно до статті 10, розділу II статті 33, статті 34
розділу IV Закону України «Про карантин рослин», керуючись статтею 6, пунктом
7 частини перш ої статті 13, пунктом 1 частини перш ої статті 39, статтею 41 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Запровадити з 15 травня 20 і 4 року на території БІлозерського району
карантинний режим по західному квітковому трипсу на площі 0,15 га.
2. Начальнику управління агропромислового розвитку районної державної
адміністрації Кулішу М.І. рішення про запровадження карантинного режиму на
території району протягом доби оприлюднити в офіційних друкованих виданнях.
3. ФОП Власенко К.А.:
3.1. Здійснити за власний рахунок фітосанітарні заходи щодо локалізації та
ліквідації вогнища виявлених карантинних шкідників.
3.2. Заборонити вивезення та реалізацію зрізу квітів, горщикових квітів,
рослин та посадкового матеріалу із зони зараженої західним квітковим трипсом
без проходження фітосанітарного контролю та фітосанітарної сертифікації з боку
Державної фітосанітарної інспекції Херсонської області;
3.3.
Здійснювати
систематичний
моніторинг
земельних
угідь,
які належать йому на правах власності або користування, а також потужностей
(об’єктів), на яких здійснюється виробництво/або обіг рослин, продуктів
рослинного походження з метою виявлення регульованих шкідливих організмів.
3.4. У разі виявлення V підозри зараження об’єктів регулювання
регульованими шкідливими організмами протягом доби повідомити державного
санітарного інспектора.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Фаетовця Л.М.
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