УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
районної державної адміністрації
.N*2 і 46
24.09.2020
Про запровадження карантинного
режиму по західному кукурудзяному
жуку (ГЗіаЬгобеа уіг£І1сга) на
території С Т О В «Урожай»
с. Скаківка Бердичівського району
Керуючись ст. ст. 6, 13 Закону ’ України «Про місцеві державні
адміністрації», ст. ст 33, 34 Закону України «Про карантин рослин»,
розглянувши подання державного фітосанітарного інспектора Головного
управління Держпродспоживсяужби в Житомирській області від 24.09.2020
року № 10, відповідно до акта обстеження Головного управління Держпродепоживслужби в Житомирській області від 23.09.2020 № 13/06-6006/00009 та
висновку фітосанітарної експертизи від 23.09.2017 № РН/06-0061 13-В, з метою
локалізації та ліквідації вогнищ виявленого регульованого шкідливого
карантинного організму - західного кукурудзяного жука (ПіаЬгоііса УІг§іГега):
1.
Запровадити з 24 вересня 2020 року карантинний режим на території
підприємства С Т О В «Урожай» поле № 23 с. Скаківка Бердичівського району з
встановленням карантинної зони загальною площею 40 га по регульованому
шкідливому організму - західний кукурудзяний жук на період до його
скасування у встановленому порядку.
2. Затвердити заходи по локалізації та ліквідації вогнищ західного
кукурудзяного жука на території Бердичівського району СТО В «Урожай»
(додаються).
3. Рекомендувати
суб’єктам
господарювання,
які
здійснюють
господарську діяльність, пов’язану з виробництвом, зберіганням, переробкою,
транспортуванням зерна кукурудзи на території карантинної зони:
- виконати фітоеанітарні правила та здійснювати фітосанітарні заходи;
- виконувати розпорядження органів Держпродспоживсяужби;
-здійснювати вивезення та/або ввезення об’єктів регулювання у
карантинну зону за наявності карантинних сертифікатів.
4. Рекомендувати директору СТ О В «Урожай» (Олянюк В.А.) вжити
заходи боротьби з карантинним організмом - західним кукурудзяним жуком - та
про проведену роботу і вжиті заходидаращформувати Головне управління
Держпродспоживслужби в Житомирській рбластіх
5. Контроль за виконанням рсуз^О^Г^
на заступника голови
районної державної адміністрації

Голова райдержадміністрації

Л .В. Дим идюк

Затверджено
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
ЗА ХО Д И
з локалізації та ліквідації вогнищ західного кукурудзяного жука на
№
п/п
1

2

'О

Назва
заходу
Організаційні

Моніторинг
вогнищ
західного
кукурудзяного
жука

Локалізаційноліквідаційні
заходи

Висвітлення в
ЗМІ ходу
виконання
розпорядження,
пропаганда знань
про західного
кукурудзяного
жука та методи
боротьби з ним

О б’єм роботи
Створення технологічних
карт вирощування
кукурудзи з урахуванням
зараження площ західним
кукурудзяним жуком
Обстеження 100%
земельних угідь, ділянок в
період розвитку західного
кукурудзяного жука

Дотримання у виявлених
вогнищах на загальній
площі 40 га. агротехніки
виротування, сівозміни.
висівання сортів стійких до
пошкоджепня західним
кукурудзяним жуком,
обробка і исекти і дала м и
згідно з переліком
пестицидів і агрохімікатів
дозволених до
використання в Україні,
переміщення (завезення,
вивезення) об’єктів
регулювання з карантинної
зони проводяться тільки
при наявності документів
дозвільного характеру
(карантинних та фіто
санітарних сертифікатів)
Висвітлення інформації про
виконання розпорядження
через засоби масової
інформації,
розповсюдження листівок
та плакатів про західного
кукурудзяного жука

Завідувач сектору охорони здоров’я
та економічної політики райдержадміні

н
виконання
З набрання
ЧИННОСТІ

розпорядження

Червень жовтень
щороку

2020-2021 роки

Постійно

Відповідальні за
виконання
керівництво
СТО В «Урожай» (за
згодою)

СТОВ «Урожай»,
управління
фітосанітарної безпеки
Головного управління
Держ продс 1юж ивслуж
би в Житомирській
області (за згодою)
СТО В «Урожай» під
наглядом спеціалістів
управління
фітоса ніта рної безпеки
Головного управління
Держпродспоживслуж
би в Житомирській
області (за згодою)

Управління
фітосанітарної безпеки
Головного управління
Держпродспожив
служби в
Житом гірські й області
(за згодою)

3. Волинська

