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У ІС^АІНЛ
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОІША ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ІВАНО-ФРЛПК і ВСЬк'ОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О і1 Я Д Ж Е 11 Н Я

селище Верховина

Про запровадження карай пінного режиму
з регульованим шкідливим ораиізмо.м золотистою картоплиною нематодою
на території Верховинського району
(село Ільці, Зелене)
Відповідно до статті 34,35 Закону України «Про карантин рослин»,
керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2009 року
№ 1085 - р «Про посилення контролю за здійсненням фітосанітарних заходів,
упорядкування та уточнення карантинних зон», відповідно до подання
управління
фітосанігарної
безпеки
головного
управління
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області від 21 травня 2018
року № 09-012-1:
1.
Запровадити на території району карантинний режим з
регульованим шкідливим організмом - золотистою картопляною нематодою
загальною площею 0,35 га в селах Ільці та Зелене.
2.
Затвердити план заходів з локалізації та ліквідації регульованого
шкідливого організму - золотистої картопляної нематоди (додається).
3.
Визначити, що здійснення заходів та відповідальність за
здійснення .заходів з локалізації та ліквідації вогнищ виникнення
захворювання на золотисту картопляну нематоду покладається на
землекористувачів та землевласників.
- 4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - відділ
агропромислового розвитку райдєржадмшістрації.
, , 5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови районної державної алміністра цї Сні гданх
Голова районної
держа в 11ої адімі н іот р а ц ії

Олег Лютий

Д одаток №2

до розпорядженням районної
державної адміністрації
_
від «2 \ » б о _20 і 8р.
ІПодо виявлення карантинного організму на присадтбних ділянках у
Верховинському районі Івано-Франківської області
ДЬ
п/п

Господарства в яких
виявлено
Назііа карантинного організму
і карантинний організм
.
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село Ільці
Присадибна ділянка
Ванджурак О.М.
Сліненчук Д.І.
Ванджурак І.М
картопляна
Минайлюк 1.1.
Минайлюк МІ.
село Зелене
Зітинюк Є.В.
Фреюк Г.В.
Кубацький В.О.

Площа, га

0,05
0,09
0,07
0,02
0,02

0,03
0,04
0,03

1
*

Заступ ніш голови
р&йде їжйг. чішетрації

Світлана Уршеджук

Додаток
до розпорядженням районної
державної адміністрації
від «_£/_» 05 2018р,.
ЗАХОДИ
щодо локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму - золотистої
картопляної нематоди
№
п/п

1.

Назва заходів
Створити робочу групу щодо
моніторингу
захворювання
на
золотисту картопляну нематоду
Масово-роз’яснювальна робота:
опублікувати
в
газеті
«Верховинські
вісті» статті з
роз’ясненням щодо шкідливості
захворювання та порядку ліквідації
вогнищ захворювання
виготовлення листівок щодо
роз’ясненням боротьби з шкідником

Термін
виконання

Відповідальні
за проведення
заходів

22 травня
2018 року

І.Слижук
О.Величко

травень
2018р.

І.Слижук

травеньчервень
2018 р..

І.Слижук

0

Проведення перевірок:
здійснення
моніторингового
І.Слижук
контролю у вогнищах захворювання протягом року
на картопляну нематоду
3. Силами працівників робочої групи
та
землевласників
здійснити
наступні заходи:
- застосовувати в подальші роки
- обов»язкову сівозміну
- заборонити
вивезення
з
протягом
Землевласниць
господарств картоплі
періоду
- провести хімічний обробіток
грунту
- Використовувати
в
господарствахстійкі
до
захворювання сорти- Галичанка
у
' ><
Пригожий, Мета, Назарій.
і
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#
Заступник голови
райдержадміністрації
Світлана Уршеджук
А,.
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