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ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЙ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
Об - ■№■
<ШЧ
№ ,Щ
Про запровадження карантинного
режиму по американському білому
т-'Мгметелику
(НурЬапїгіа
сипеа),
' ^ і
золотистої
картопляної нематоди
(ОІоЬобега гозїосЬіепзіз) на території
Житомирського району
та заходи боротьби з ними

*

На виконання подання начальника фітосанітарної інспекції в
Житомирській області від 16.09.2014р. № 1247/01-11 <<Щодо< запроваджені^
карантинного режиму на території Миролюбівської, Денишівської та
Коднянської сільської ради Житомирського району в зв’язку з виявленням
карантинного організму - американського білого метелика на площі 20 га, та
золотистої картопляної нематоди» на площі 1,31 га, з метою локалізації та
ліквідації даних шкідливих організмів, керуючись ст. 33, 34 Закону України
“Про карантин рослин”, ст. 41 Законом України „Про місцеві державні
4гадміністрації:
*
1. Запровадити з моменту прийняття розпорядження карантинний
режим по американському білому метелику на території Миролюбівської
сільської ради, та Коднянської сільської ради, карантинний режим по
золотистій картопляній нематоді на території Денишівської сільської ради
Житомирського району у межах згідно додатку 1.
д ... 2. Затвердити план фітосанітарних заходів по вокалізації вогнищ
регульованих шкідливих організмів - американського білого метелика та
золотистої картопляної нематоди (додаток 2).
3. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації
(Оржехівський В. М.):
3.1. Оприлюднити дане розпорядження в офіційних друкованих
виданнях.
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3.2. Інформувати голову райдержадміністрації, державну фітосанітарну
інспекцію в Житомирській області про хід виконання плану заходів з
локалізації та ліквідації вогнищ американського білого метелика та
золотистої картопляної нематоди ..щороку
до ЗО листопада.
• '‘ ■ ' '*У;.'■\
4. Контроль за виконання даного розпорядження покласти на заступника
о розцоділу обеів’язків.
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Голова райдержадміністрації
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С. Г. Крутій
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Додаток 1
до розпорядження
голови райдержадміністрації
-----
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місцезнаходження де виявлено регульовані шкідливі організми американського білого метелика та золотистої картопляної нематоди
№ п/п
Походження карантинного
Місцезнаходження
Площа, га
об’єкту
Американський білий метелик
1
с. Миролюбівка, вулиці,
Житомирська область
15
присадибні ділянки
Житомирський район
сільської ради.
Миролюбівська сільська рада,
вул. Петровського, 1 Б.
* \т г ______________________ _ г ? ___ _ ___
оа
с. Кодня, вулиці,
уіуИіОМИрСЬКа ООЛаіЛЬ
Jг
присадибні ділянки
Житомирський район
сільської ради.
Коднянська сільська рада
*
Всьогп ПО П
ЯЙОШ
Г
20
1
•/
Золотиста картопляна нематода
1
с. Дениші, вулиці,
Житомирська область
1,31
присадибні ділянки
Житомирський район
сільської ради.
Денишівська сільська рада
Всього по району:
1,31
в тому числі Благотнюк Т. П.
Житомирський район,
0,43
но переліку
с. Дениші, вул. Поліська, 2
власників
Бондарчук Н. 0.
Житомирський район,
0,15
присадибних
с. Дениші, вул. Поліська, 17
пі пятпптг ттр
п о т іл и
П 13~
Луцрїпгп Ш р
виявлено
с. Дениші, вул. Поліська, 15
^ лотисту
Шанюк 0. А.
Житомирський район,
0,6
«артопляну
с. Дениші, вул. Михайлівська,
нематоду
26

Керівник апарату
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№
п/п
1
1

2

Додаток 2
до розпорядження
голови райдержадміністрації я
І
План
*
фітосанітарних заходів по локалізації вогнищ регульованих шкідливий
організмів - американського білого метелика та золотистої картопляної
нематоди на території Житомирського району
Назва заходів
Відповідальні за
Об’єм робіт
Термін
виконання-'1*і і вйконаї^я
2
3 .
4
5 ’
Державний
Локалізація та
Організування
3 моменту
ліквідація
прийняття
Інспектор 3
роботи по
вогнищ
розпорядження карантину рослин
локалізації та
ФСП
американського
до повної
ліквідації вогнищ в
«Богунський»,
білого метелика
місцях виявлення
ліквідації
вогнищ АБМ
начальник
та золотистої
американського
управління'АПР,
картопляної
метелика та
та золотистої
голови сільських
нематоди
картопляної
золотистої
картопляної
нематоди
рад (за згодою),
(та інші особи
нематоди
передбачені ст.12
•' • ’ - ■А'£4?<':<ч’йі Зркощу Укшаїни
«Про карантин
рослин»)
Державний
Моніторинг
Обстеження
3 моменту
Інспектор 3
вогнищ
земельних угідь,
прийняття
розпорядження карантину рослин
американського ділянок, порід
ФСП
білого метелика плодових і
до повної
ліквідації ' **і 4БоГунсы^ш»,
та золотистої
декоративних дерев
начальник
картопляної
та чагарників,
вогнищ АБМ
нематоди
рослин на
та золотистої управління АПР,
голови сільських
виявлення
картопляної
нематоди
рад (за згодою),
АБМ. Обстеження
(та інші особи
посадок картоплі на
передбачень ст. 12
виявлення
Закону України
золотистої
«Про карантин
картопляної
рослину)
нематоди
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--- *------і ------3 моменту
Силами та за
Обробка в місцях
рахунок
виявлення
прийняття
розпорядження землевласників та
американського
землекористувачів
до повної
білого метелика та
на закріплених
ліквідації
золотистої
територіях
вогнищ АБМ
картопляної
та золотистої ч•Під нагляде^
нематоди
інсектицидами які
картопляної державного^
інспектора з
дозволені
нематоди
карантину рЬслин
згідно з Переліком
ФСП
пестицидів і
«Богунський»,
агрохімікатів до
начальника
використання в
!управління рЛР,
Україні,
голів сільських
застосування
рад (за згодою),
агротехнічного та
керівників
механічного методів
підприємств (за
захисту рослин,
згодою).
Висвітлення в
Повне висвітлення
!}ц, , Державний
Інспектор 3
ЗМІ результатів
ходу виконання
карантину рослин
виконання
заходів через
заходів,
ФСП,
місцеве радіо, ЗМІ та
«Богунський»,
пропаганда знань шляхом розміщення
начальник
по
листівок на стендах
американському по американському
управління АПР
білому метелику білому метелику та
І- ! *
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та золотистій
золотистій
1
картопляній
картопляній
1
нематоді, методи
нематоді, методи
боротьби з ними
боротьби з ними
Локалізаційноліквідаційні
заходи
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Керівник апарату

А. Б. Ковальчук

