КОРОСТЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

/Є.09. 2Г'ЯО

№

Про запровадження карантинного
режиму по регульованому шкідливому
організму західному кукурудзяному
жуку та заходи боротьби з ним
Відповідно до ст.6, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», ст. 33, 34 Закону України «Про карантин рослин», на підставі
подання Управління фітосанітарної безпеки Головного управління
Держпродспоживслужби в Житомирській області про виявлення регульованого
шкідливого організму: західного кукурудзяного жука (ОїаЬгойса уі^і/ега), на
присадибних ділянках громадян с.Ходачки Коростенського району та з метою
локалізації та ліквідації шкідливого організму
1. Запровадити карантинний режим по західному кукурудзяному жуку
(ОіаЬгойса уі^і/ега), на присадибних ділянках громадян с.Ходачки
Коростенського району Житомирської області з 16.09.2020 року на загальній
площі 2,0 га.
2. Затвердити заходи по локалізації та ліквідації вогнищ карантинного
організму західного кукурудзяного жука (ОіаЬгойса уі^і/ега), на присадибних
ділянках громадян с.Ходачки Коростенського району, що додаються.
3. Особи, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з
виробництвом, зберіганням, переробкою, транспортуванням на території
карантинної зони, зобов’язані:
1) виконувати фітосанітарні правила та здійснювати фітосанітарні заходи;
2) виконувати розпорядження органів Держпродспоживслужби;
3) здійснювати вивезення або ввезення об'єктів регулювання у
карантинну
зону
за
наявності
карантинних
сертифікатів.
4. Строк дії карантинного режиму запровадити з моменту набрання
чинності цього розпорядження до остаточного знищення вогнищ західного
кукурудзяного

2

жука (Diabrotica virgifera), на даній території.
5. Управлінню регіональної діяльності райдержадміністрації протягом
доби оприлюднити дане розпорядження в засобах масової інформації.
6. Управлінню регіональної діяльності райдержадміністрації інформувати
Головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області та
райдержадміністрацію про хід виконання заходів, щодо локалізації та ліквідації
карантинного організму - західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera),
щорічно до 10 жовтня (до повної ліквідації вогнищ західного кукурудзяного
жука (Diabrotica virgifera)).
7. Контроль за виконанням даного розпоря,
голови райдержадміністрації Майданика Артем

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації

Ж <?д.яс>яа

№/ / #

ЗАХОДИ
з локалізації та ліквідації вогнищ західного кукурудзяного жука на
присадибних ділянках громадян с.Ходачки Коростенського району
№
п/п
1
1.

2.

А

д.

О б ’єм робіт

Т ерм ін
в и к он ав
ня

В ід п ов ід ал ь н і за
в и к он ан н я

2
Організаційні

3
Створення технологічних карт
вирощування кукурудзи з
урахуванням зараження площ
західним кукурудзяним жуком

5
Управлінню
регіональної діяльності
районної державної
адміністрації

Локалізаційноліквідаційні

Дотримання у виявленому
вогнищі на площі 2,0 га
агротехніки вирощування,
сівозміни, висівання сортів та
гібридів, стійких до
пошкодження західним
кукурудзяним жуком, обробка
інсектицидами згідно з
Переліком пестицидів і
агрохімікатів, дозволених до
використання в Україні,
переміщення об’єктів
регулювання з карантинної
зони проводити при наявності
карантинного сертифіката.
Протягом наступних 3 років
забороняється висівати
кукурудзу на полі, де
виявлено західного
кукурудзяного жука

4
3 дня
набрання
чинності
розпоряд
ження до
кінця
вегетації
Постійно

Моніторинг
вогнища
західного
кукурудзяного
жука

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

липень жовтень
щороку

Державні фітосаиітарні
інспектори,землевласни
ки і землекористувачі
на закріплених
територіях

Назва заходів

Силами та за рахунок
землевласників і
землекористувачів на
закріплених територіях
та територіальної
громади с.Ходачки,
управлінню
регіональної діяльності
район ної державної
адміністрації

4.

5

2
Висвітлення
інформації
про
Висвітлення в
виконання розпорядження
ЗМ1 ходу
через засоби масової
виконання
інформації, розповсюдження
розпорядження,
пропаганда знань листівок та плакатів про
західного кукурудзяного жука,
про західного
проведення семінарів із
кукурудзяного
спеціалістами
жука та методи
сільськогосподарських
боротьби 3 ним
підприємств
Надання офіційної інформації
інформування
управління
фітоеанітарної
безпеки
Головного
управління
Держи родсиожи
вслужби в
Житомирської
області про хід
виконання
заходів з
локал ізації та
ліквідації
вогнища
західного
кукурудзяного
жука

Т.в.о. начальника управління
регіональної діяльності Коростенської
районної державної адміністрації

Постійно

До 10
жовтня
впродовж
дії
розпоряд
ження

Управлінню
регіональної діяльності
район ної державної
адміністрації,
Управління
фітоеанітарної безпеки
Головного управління
Держпродспоживслужб
и в Житомирській
області
Управлінню
регіональної діяльності
район ної державної
адміністрації

^
Людмила ХОДАКІВСЬКА

Додаток до розпорядження
голови районної державної
адміністрації
//г

оя&агп №

Список місцезнаходження, де виявлено регульований шкідливий організм
західний кукурудзяний жук
№

Н азва госп одар ств а/П ІБ
власн и к а п р и са д и б н о ї
діл я н к и

М ісц езн аходж ен н я
(м істо, село, см т., вул., буд.)

П лощ а, га

1

Петренко Марія
Микитівна

1

2

Білошицька Ольга
Василівна

Коростенський р-н,
с. Ходачки,
вул. Кооперативна, буд. 13
Коростенський р-н,
- с. Ходачки,
вул. Кооперативна, буд. 16

п/п

ВСЬОГО:

1

2

