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УКРАЇНА

ГОРОДЕНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від

м.Городєнка

№

Про внесення змін до розпорядження
райдержадміністрації від 23.09.2011 року
№ 426 «Про запровадження карантинного
режиму по регульованому шкідливому
організму - кукурудзяному жуку»
У зв ’язку з виявленням нових вогнищ західного кукурудзяного жука
на площі 693,10 га, господарську діяльність на яких здійснює філія
«Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт МХП», та які розташовані на землях
Вербівцівської, Котиківської, Рашківської, Раковецької, Олієво-Королівської
та Серафинецької сільських рад Городенківського району, враховуючи
необхідність внесення змін доповнень до фітосанітарних заходів з
локалізації та ліквідації вогнищ західного кукурудзяного жука, керуючись
ст. 33 Закону України «Про карантин рослин»:
1. Затвердити систему заходів з локалізації та ліквідації вогнищ
західного кукурудзяного жука в новій редакції (додаються).
2. Управлінню фітосанітарної безпеки Головного управління
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (І.Андрусишин)
забезпечити неухильне виконання затвердженої системи заходів з
локалізації та ліквідації вогнищ західного кукурудзяного жука, насамперед
на територіях Вербівцівської (урочище «Язик»- площа 75,16 га, урочище
«Бавки» - площ а 130,00 га), Котиківської (урочищ е «Терентієво» - площа
124,23 га), Серафинецької (урочище «Дієгони» - площа 90,90 га),
Рашківської (урочище За двір» - площа 74,28 га), Раковецької (урочище
«Семенівка» - 73,00 га) та Олієво-Королівської (урочище «Болота» - 125,10
га) сільських рад.
3.
Вважати
таким,
що
втратило
чинність
розпорядження
райдержадміністрації від 24.10.2013 року № 295 «Про внесення змін до
розпорядження голови райдержадміністрації від 23.09.2011р. №426 «Про
запровадження карантинного режиму по регульованому шкідливому
організму - західному кукурудзяну
4. Контроль за виконання?
залишаю ^ / с о и о ю .
Перший заступник голови
районної держ авної адмініст

Ярослав Левкуи

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
розпорядж ення районної
держ авної адміністрації
від <&?/»
2018р,
Система
заходів з локалізації та ліквідації вогнищ західного
кукурудзяного жука (нова редакція)
№
з/п
1.

2.

Назва заходу

Об’єм робіт

<

Терміни
виконання

Відповідальні за
виконання

Постійно, до Управління
Створення та
агропромислового
прийняття
забезпеченим
рішення про розвитку
діяльності штабу з
локалізації та ліквідації
райд ержа дміні страції,
скасування
вогнищ західного
карантинного Г оловне управління
Держпродспоживслужби
кукурудзяного жука.
режиму
в Івано-Франківській
Розробка
області, виконавчі
технологічних карт
комітети місцевих рад,
вирощування кукурудзи
товаровиробники
з урахуванням
зараження площ
шкідником.
Моніторинг вогнищ
західного кукурудзяного
І
жука шляхом
обстеження земельних
угідь
сільськогосподарських
|
підприємств та
присадибних ділянок
громадян,особливо в
період розвитку
шкідника.
Забезпечення
ЛокалізаційноПостійно, до Головне управління
Держпродспоживслужби
ліквідаційні
проведення
прийняття
профілактичних заходів, рішення про в Івано-Франківській
заходи
скасування
області,
спрямованих на
недопущення
карантинного товаровиробники
режиму
розповсюдженню
західного кукурудзяного
і
жука за межі
карантинної зони.
Заборона
вирощування кукурудзи
протягом терміну,
визначеного Законом
України «Про карантин
рослин».
Проведення
постійних оглядів та

Організаційні
заходи

3

.

4.

Карантинні
заходи

Інформаційні
заходи

контрольних обстежень
шляхом накладення
феромонних пасток.
Обробка площ під
посівами кукурудзи
препаратами: Ампліго
0,3-0,4 л/га;
Антиколорар Максі-0,25
л/га; Кайзо 0,3 л/га;
Карате Зеон 0,2-0,3 л/га;
Кораген 0,15 л/га;
Ламдекс 0,2-0,3 л/га;
Протеус 0,5-1,0 л/га.
Заборона завезення та
вивезення рослинної
продукції в карантинну
зону або з неї без
карантинного огляду та
лабораторної експертизи
Інформування та
звітування Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Івано-Франківській
області про проведену
роботу шляхом
агротехнічної боротьби
із західним
кукурудзяним жуком.

Висвітлення в
місцевих засобах
масової інформації
інформації про
шкідливий регульований
організ - західний
кукурудзяний жук та
медоти боротьби з ним.
Виготовлення та
розповсюдження
листівок про
регульовані шкідливі
організми, що здатні
поражати
сільськогосподарські
культури
____
Начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Постійно, до
прийняття
рішення про
скасування
карантинного
режиму
Кожного 1
числа
наступного
місяця з
травня по
жовтень до
часу
прийняття
рішення про
скасування
карантинного
режиму

Головне управління
Держпродспоживслужби
в Івано-Франківській
області

Постійно, до
прийняття
рішення про
скасування
карантинного
режиму

Головне управління
Держпродспоживслужби
в Івано-Франківській
області, управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Т оваровиробники

Тарас Колісник

