УКРАЇНА

РОМАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІС ТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про запровадження карантинного
режиму по західному кукурудзяному
жуку

Відповідно до ст. 33, 34 Закону України «Про карантин рослин», Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання подання управління
фітосанітарної безпеки Головного управління Дсржпродспоживслужби в
Житомирській області від 10.08.2017 року № 03-00/2840 та з метою локалізації
та ліквідації вогнищ західного кукурудзяного жука:
1. Запровадити з 11 серпня 2017 року на території філії Романівська ТОВ
СП «НІБУЛОН» в смт. Романів Романівського району карантинний режим на
західного кукурудзяного жука з встановленням карантинної зони на загальній
площі 62,26 га на період до його скасування у встановленому порядку.
2. Затвердити заходи щодо локалізації та ліквідації вогнищ кукурудзяного
жука на території Романівського району на 2017-2018 роки (додаються).
3. Зобов’язати осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з
виробництвом, зберіганням, переробкою, транспортуванням зерна кукурудзи на
території карантинної зони:
- виконувати фітосанітарні правила та здійснювати фіто санітарні заходи;
- виконувати розпорядження органів Держпродспоживслужби;
здійснювати вивезення та/або ввезення об’єктів регулювання у
карантинну зону за наявності карантинних сертифікатів.
4. Здійснення заходів з локалізації та ліквідації вогнищ західного
кукурудзяного жука проводиться за рахунок землевласника (землекористувача)
на закріпленій території.
5. Відповідальність за виконання заходів боротьби з карантинним
організмом - західним кукурудзяним жуком покласти на директора філії
Романівська ТОВ СП «НІБУЛОН» Кулибабу Юрія Степановича.
5.1. Відповідальній особі про проведену роботу та вжиті заходи
інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській
області щороку до закінчення дії карантинного режиму.
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6. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти
на
управління
фітосанітарної
безпеки
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Житомирській області (Туровського Б.С.).
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника районної державної адміністрації Біленького О.П.
8. Дане розпорядження голови райдержадміністрації оприлюднити в
офіційних друкованих засобах.-

Голова адміністрації

О.Г.Капінус

С)
Затверджено
розпорядження голови
районної державної адміністрації
в ід

ЗАХОДИ
з локалізації та ліквідації вогнищ західної о кукурудзяного жука
на території Романівського району (ТОВ СП«НІБУЛОН»)
на 2017-2018 роки
Назва заходу

Об’єм робіт

1

Організаційні

Створення технологіч
них карт вирощування
кукурудзи
3
урахуванням зараження
площ
західним
кукурудз яним жу ком

2

Моніторинг
вогнищ
західного
кукурудзяного
жука

Обстеження
100%
земельних
угідь,
ділянок
в
період
розвитку
західного
кукурудзяного жука

№
Гі/п
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Термін
виконання
3 дня
набрання
чинності
розпоряджен
ня до кінця
вегетації
(протягом
20172018років)

Відповідальні за
виконання
Відділ
агропромислового
розвитку
райдержадм іністрації,
керівники та агрономи
сільськогосподарських
підприємств
Романівського району

Ч ервен ь -

Землекористувачі та
землевласники на
закріплених територіях,
Головне управління
Держпродспожи вслужб
и в Житомирської
області
ТОВ СП "ЙІБУЛОН”
під наглядом
спеціалістів відділу
агропромислового
розвитку
райдержадм іністрації,
Головного управління
Держпродспоживслужб
и в Житомирській
області

ж овтень
щ ороку

Локалізаційно Дотримання у виявлених 2017-2018
-ліквідаційні вогнищах на загальній роки
заходи
площі
62,26
га,
агротехніки вирощуван
ня, сівозмін, висівання
сортів
стійких
до
пошкодження західним
кукурудзяним
жуком,
обробка інсектицидами
згідно
з
Переліком
пестицидів і агрохімікатів
дозволених
до
використання в Україні,
переміщення (завезення,
вивезення)
об'єктів
регу л ю ван н я

з

5

Висвітлення в
ЗМЇ
ходу
виконання
розпоряджен
ня, пропагандда знань про
західного
кукуруд-яного
жука
та
методи
боротьби
3
ним

карантинної
зони
проводити тільки при
наявності
документів
дозвільного характеру
(карантинних та
фіто
санітарних сертифікатів)
Висвітлення інформації
про
виконання
розпорядженьня через
засоби
масової
інформації, розповсюдьження
листівок
та
плакатів про західного
кукурудзяного жука

Постійно
протягом
2017-2018
років

Головне
управління
Держлродспоживслужб
и
в Житомирській
області

