УКРАЇНА
РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ___________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від

м. Рогатин

№

л 'о ї

Про запровадж ення

карантинного режиму
по західному
кукурудзяному жуку
Відповідно до статей 33, 34 Закону України „ Про карантин рослин”, від
ЗО червня 1993 року № 3348-ХП, враховуючи подання начальника управління
фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродсиоживелужби в ІваноФранківській області Андрусишина Івана Миколайовича, у зв’язку з
виявленням на території району небезпечного карантинного шкідника
кукурудзи - західного кукурудзяного жука , та з метою його локалізації та
ліквідації:
1. Запровадити на території ТОВ «Захід -А гро МХП » поле № 13 в селі
Потік Рогатинського району карантинний режим на західного кукурудзяного
жука з встановленням карантинної зони на загальній площі - 7,0 та. на період
до його скасування у встановленому порядку.
2. Затвердити заходи щодо локалізації та ліквідації регульованого
шкідливого організму (додаються).
3. Начальнику відділу організаційно-інформаційної роботи апарату
райдержадміністрації (І. Вовкун) забезпечити оприлюднення розпорядження на
веб-сайті райдержадміністрації.
4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
цього розпорядження покласти на головного відповідального виконавця відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації.
5. Співвиконавцю надавати інформацію головному відповідальному
виконавцю про виконання завдань, визначених у заходах, затверджених п.2
даного розпорядження щоквартально до 05 числа місяця наступного за звітним,.
для узагальнення та інформування керівництва райдержадміністрації
щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним.
6. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови районне7 -^ ^ я ч н п ї адміністрації О.Мороховську .

Голова районної
державної адміністрації

Петро Білінськюї

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
№ Л 6 & від « гґіv»
л
201 р.

ЗАХОДИ
щодо локалізац ії та ліквідації регульованого ш кідливого організму західного кукурудзяного жука на 2018-2022 роки
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Моніторинг вогнищ
західного
кукурудзяного жука

Д

Локалізаційноліквідаційні заходи
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Інформування
управління
фітосанітарної безпеки
Головного управління
Держнродспоживслужби в ІваноФранківській області,
районної
державної
адміністрації про хід
виконашгя заходів з
локалізації
та
ліквідації
вогнищ
західного
г т рипгппгх*
•»•#>т «а»«*п'єо

О б’єм робіт

Створення технологічних
карт вирощування кукурудзи
з урахуванням зараження
площ західним кукурудзяним
жуком

Обстеження 100 % земельних
угідь, ділянок в період
розвитку західного
кукурудзя ного жука
Дотримання у виявлених
вогнищах агротехніки
вирощування, сівозмін,
висівання сортів стійких до
пошкодження західним
кукурудзяним жуком,
обробка заражених площ
інсектицидами згідно з
Переліком пестицидів і агро
хіміка тів, дозволених до
використання в Україні
Звітування про проведену
боротьбу із західним
кукурудзяним жуком в
господарствах, населених
пунктах, присадибних
ділянках (приклад: назва
господарства, оброблена
площа, метод боротьби
(хімічний або механічний),
затрачено коштів)

Т ерм ін
ви конан ня
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дня,
оприлюднення
розпорядження
«Про
запровадження
карантинного
режиму щодо
західного
кукурудзяного
жука» до кінця
вегетації (протягом
2018-2022 років
включно)
Червень-жовтень
щороку

Відпові
дальні за
виконання
відділ агроромислового
розитку
райдержадміністрації,
ГОВ
«Захід-Агро
МХП»

ТОВ «Захід-Агро
МХП»

2018-2022 роки

Відділ
агроп ромислового
розвитку
райдержадміністрації ,ТОВ
«Захід-Агро
МХП»

Кожного 1 числа
наступного місяця з
травня по
жовтень
включно
впродовж 20182022 років

Відділ
агропромислового
розвитку
рай ра йдержадміністрації, ТОВ
«Захід-Аіро
МХП»
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В исвітлення
в
ЗМ ] В исвітлення ін ф о р м ац ії про
ходу
в и к он ан н я роз- виконання розпорядж ення
через засоби м асової
порядясення,
п роп аган да
знан ь
інф орм ації
про
зах ід н о го
кукурудзян ого
ж ука
та м етоди боротьб и з
ним
----------------------- --------- ----------

Перший заступник голови
райдержадміністрацц

П о стій н о протягом
2 0 1 8-2022 років

Відділ
агропром ислового
розвитку
райдерж адмініетрації
•

О.Мороховська

