
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

___13.10.2021___                                                                                              №____

Про зняття карантинних обмежень
по лейкозу великої рогатої худоби
 
 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Краснолиманської міської ради 
від 17.10.2001 року. № 433 "Про делегування окремих повноважень міському голові 
щодо здійснення необхідних заходів з ліквідації наслідків екологічних катастро
стихійного лиха, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій", 
4.11. Інструкції "З профілактики та оздоровлення 
затвердженої наказом Державного комітету 
21.12.2007 року № 21,керуючись
в Україні». 
 
1. Зняти карантинні обмеження по лейкозу великої рогатої худоби з____________ 
2021 року з фермерського
округу Лиманської міської
2.      Розпорядження міського голови №356 від 26
рантинних обмежень по лейкозу великої рогатої худоби
чинність. 
 
 
Міський голова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
___                                                                                              №____

м. Лиман 
Про зняття карантинних обмежень 

великої рогатої худоби 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Краснолиманської міської ради 
від 17.10.2001 року. № 433 "Про делегування окремих повноважень міському голові 
щодо здійснення необхідних заходів з ліквідації наслідків екологічних катастро
стихійного лиха, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій", 

Інструкції "З профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби
затвердженої наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

ти карантинні обмеження по лейкозу великої рогатої худоби з____________ 
ського господарства «Меркурій» Рубцівського старостинського 

кої міської територіальної громади. 
орядження міського голови №356 від 26.06.2018 року “Про накладення к

по лейкозу великої рогатої худоби” визна

      Олександр ЖУРАВЛЬОВ

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

___                                                                                              №____389___ 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Краснолиманської міської ради 
від 17.10.2001 року. № 433 "Про делегування окремих повноважень міському голові 
щодо здійснення необхідних заходів з ліквідації наслідків екологічних катастроф, 
стихійного лиха, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій", на підставі п. 

великої рогатої худоби від лейкозу", 
ветеринарної медицини України від 

ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

ти карантинні обмеження по лейкозу великої рогатої худоби з____________ 
«Меркурій» Рубцівського старостинського 

.2018 року “Про накладення ка-
” визнати таким, що втратило 

лександр ЖУРАВЛЬОВ 


