УКРАЇНА

ГОРОДЕНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від

' 2 ^ /-

м.Городенка

X» ,

Про запровадження на території
району карантинного режиму по
регульованому шкідливому організмуамброзії полинолистій
Керуючись ст.ст. 33, 34 Закону України «Про карантин рослин»,
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.09.2009р. №1085-р «Про
посилення контролю за здійсненням фітосанітарних заходів, упорядкуванням та
уточненням меж карантинних зон» та розглянувши подання державного
фітосанітарного інспектора
управління фітосанітарної безпеки
ГУ
Держпродспоживслужби в обасті Харука П.І. за №60-09/6015-03 від 24.09.2019
року про виявлення на території району вогнищ шкідливого організму амброзії полинолистої:
1. Запровадити із 26 вересня 2019 року на території Городенківського
району карантинний режим по регульованому шкідливому організму - амброзії
полинолистій у зв’язку з виявленням її на земельній ділянці площею 1,3500 га,
що є придорожньою смугою автомобільгої дороги Татарів - Кам'янецьПодільський (175+000 км. - 177+000 км.) та автомобільної дороги Городенка Черемхів (7+000 км. - 9+000 км.).
2. Затвердити фітосанітарні заходи щодо локалізації та ліквідації
шкідливого організму - амброзії полинолистої згідно додатку.
3. Зобов’язати осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з
виробництвом, зберіганням, переробкою, транспортуванням на території
карантинної зони:
- виконувати фітосанітарні правила та здійснювати фітосанітарні заходи;
- виконувати розпорядження органів Держпродспоживслужби;
- здійснювати вивезення та/або ввезення об’єктів регулювання у
карантинну зону за наявності карантинних сертифікатів.

4. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації
(Т.Колісник) та управлінню фітосанітарної безпеки Головного управління
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (І.Андрусишин)
забезпечити оприлюдення даного розпорядження відповідно до ч.З ст. 33
Закону України «Про карантин рослин».
5. Координацію щодо виконання розпорядження покласти на управління
фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в ІваноФранківській області (І.Андрусишин)
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою

Керівник апарату районної
державної адміністрації
\

Степан Мнхайлюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядж ення районної
держ авн ої адм іністрації
від <і№>> С *?
2019 р.

Система
заходів з локалізації та ліквідації вогнищ шкідливого
організму - амброзії полинолистої
№
з/п
1.

2.

Назва заходу
Організаційні
заходи

Локалізаційноліквідаційні
заходи

Об’єм робіт
1. Створення та
забезпеченння
діяльності штабу з
локалізації та ліквідації
вогнищ амброзії
полинолистої.
2. Моніторинг вогнищ
амброзії полинолистої
шляхом обстеження
придорожніх смуг,
земельних угідь
сільськогосподарських
підприємств та
присадибних ділянок
громадян, особливо в
період розвитку
шкідника.
1. Забезпечення
проведення
профілактичних заходів,
спрямованих на
недопущення
розповсюдженню
амброзії полинолистої за
межі карантинної зони.
2. Проведення постійних
оглядів та контрольних
обстежень.
3. Обробка площ
механічними засобами
(скошування,
виривання) та
агрохімікатами
(гербіцидами,
пестицидами).

Терміни
виконання
Постійно, до
прийняття
рішення про
скасування
карантинного
режиму

Відповідальні за
виконання
Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
Головне управління
Держпродспоживслужби
в Івано-Франківській
області, виконавчі
комітети місцевих рад,
товаровиробники,
Г ороденківська ДЕД
філії ДП «ІваноФранківський
облавтодор»

Постійно, до Головне управління
прийняття
Держпродспоживслужби
рішення про в Івано-Франківській
області.
скасування
карантинного товаровиробники,
режиму
комітети місцевих рад,
товаровиробники,
Городснківська ДЕД
філії ДП «ІваноФранківський
облавтодор»

■І
3.

Карантинні
заходи

4.

Інформаційні
заходи

Заборона завезення та
вивезення рослинної
продукції в карантинну
зону або з неї без
карантиннного огляду та
лабораторної експертизи
1. Інформування та
звітування Головного
управління
Держпродспоживслужби
в Івано-Франківській
області про проведену
роботу' шляхом
агротехнічної боротьби

Постійно, до
прийняття
рішення про
скасування
карантинного
режиму
1. Кожного 1
числа
наступного
місяця 3
травня по
жовтень до
часу
прийняття
рішення про
скасування
карантинного
режиму

2. Висвітлення в
місцевих засобах
масової інформації
інформації про
шкідливий регульований
організ - амброзію
полинолисту та медоти
боротьби з нею.

Постійно, до
Головне управління
прийнятгя
Держпродспоживслужби
рішення про
в Івано-Франківській
області, управління
скасування
карантинного агропром исл ового
розвитку
режиму
рай держадм ін істрації

Державний фітосанітарний інспектор
управління фітосані гарної безпеки
ГУ Держпродспоживслужби в області

Головне управління
Держпродспоживслужби
в Івано-Франківській
області

Товаровиробники,
комітети місцевих рад,
Городенківська ДЕД
філії ДП «ІваноФранківський
облавтодор», управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Петро Харук

