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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації –

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

26 вересня 2018 року                                        Cєвєродонецьк                                                               № 711
 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 8 ВЕРЕСНЯ 2009 РОКУ № 980 

Керуючись статтями 6, 13, 41 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації» (із змінами), врахо-
вуючи подання Головного управління Держпродспо-
живслужби в Луганській області від 22 серпня 2018 
року № 01-07/284, з метою упорядкування територій 
вогнищ карантинного організму ‒ амброзії полино-
листої та необхідністю його своєчасної локалізації 
та ліквідації зобов’язую: 

1. Внести до розпорядження голови обласної дер-
жавної адміністрації від 08 вересня 2009 року № 980 
«Про запровадження карантинного режиму по амб-
розії полинолистій на території області», зареєстро-
ваного у Головному управлінні юстиції у Луганській 
області 21 вересня 2009 року за № 41/966 (із зміна-
ми), такі зміни:

1) пункт 1 викласти у такій редакції: 
«1. Запровадити карантинний режим у зв’язку з 

виявленням амброзії полинолистої на території ад-
міністративно-територіальних одиниць Луганської 
області загальною площею 22344,047 га згідно з пе-
реліком (додаток 1)»;

2) у додатку 1 у графі 3 рядка 32 цифри «1896,2» 
замінити цифрами «1888,2»;

у графі 3 рядка «Всього» цифри «22352,047» замі-
нити цифрами «22344,047»;

3) у додатку 2 слова «Державна інспекція з каран-
тину рослин по» замінити словами «Головне управ-
ління Держпродспоживслужби в».

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офі-
ційного опублікування.

3. Департаменту масових комунікацій Луганської 
обласної державної адміністрації (Костенко О.В.) 
протягом доби з дня державної реєстрації забезпечи-
ти опублікування цього розпорядження в офіційних 
друкованих виданнях обласної державної адміні-
страції ‒ обласної військово-цивільної адміністрації.

В. о. голови обласної державної
адміністрації – керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації                                        Г. ІВАНЕНКО

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області

12 жовтня 2018 року № 95/1851
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