ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
№ < 3 '/9
Про запровадження карантинного
режиму
по
регульованому
шкідливому
організму
американському білому метелику
(НуркапМа
сипеа)
та заходи
боротьби з ним
Та скасування карантинного режиму
по золотистій картопляній нематоді
Розглянувши подання
державного фітосанітарного інспектора
Житомирської області від 04.10.2019 № 3 «Щодо запровадження карантинного
режиму по американському білому метелику (НуркапМа сипеа) та заходи
боротьби з ним» у зв’язку з виявленням карантинного організму на території
Вертокиївської сільської ради на площі 5 га, з метою локалізації та ліквідації
цього..шкідливого організму, керуючись ст. 33, 34 Закону України “Про
карантин рослин”, Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
Г. Запровадити карантинний режим на території Житомирського району з
05.10.2019 року, згідно зі списком місцезнаходження де виявлено регульований
шкідливий організм американський білий метелик (НуркапМа сипеа)
(додаток 1).
2. Затвердити план заходів з локалізації та ліквідації американського
білого метелика (НурЬапігіа сипеа) на території Житомирського району
(додаток 2).
3. Рекомендувати особам, які здійснюють господарську діяльність,
пов'язайу з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням,
торгівлею рослинами і рослинними продуктами на території карантинної зони:
1) виконувати фітосанітарні правила та здійснювати фітосанітарні заходи;
• 2) виконувати розпорядження органів Держпродспоживслужби щодо
проведення відповідних карантинних заходів;
3) подавати на вимогу спеціалістів Держпродспоживслужби відомості про
об'єкти регулювання;
4) здійснювати систематичний моніторинг земельних угідь, які належать
їм на правах власності або користування, а також потужностей (об'єктів), на
яких здійснюється виробництво та/або обіг рослин, продуктів рослинного
походження з метою виявлення регульованих шкідливих організмів;
5) надавати фітосанітарним інспекторам безперешкодний доступ до
об'єктів регулювання на будь-якій стадії виробництва, переробки чи обігу для
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проведення інспектування, перевірки документації та відбору зразків від
об'єктів регулювання для визначення їх фітосанітарного стану;
6)
здійснювати вивезення та/або ввезення об'єктів регулювання
карантинну зону за наявності карантинних сертифікатів.
4. Рекомендувати керівникам транспортних організацій надавати послуги
з вантажоперевезення лише при наявності карантинного сертифікату на
продукцію рослинного походження.
5. Фізичним та юридичним особам, керівникам господарств, установ і
організацій, суб’єктам підприємницької діяльності та господарювання
(незалежно від їх форм власності) організувати виконання системи
локалізаційно-ліквідаційних заходів.
6. Відділу агропромислового розвитку рай держадміністрації щорічно
до 01 дистопада (до повної ліквідації вогнищ американського білого метелика
{ІIyphgfjj.trіа сипеа) інформувати Управління фітосанітарної безпеки
Держпродспоживслужби в Житомирській області та голову районної державної
адміністрації про хід виконання заходів з локалізації та ліквідації вогнищ
американського білого метелика (НуркаШгіа сипеа).
;-уп, • '"'діД"'

7. Зняти особливий карантинний режим по золотистій картопляній
нематодів с. Вереси - управління з розвитку с. Вереси Житомирської міської
ради на площі 1,74 га.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації

від£& (0. {9ш 349
Список
місцезнаходження де виявлено регульований шкідливий організм
американський білий метелик (НурЬапігіа сипеа)
№
п/п
1

2

3

Назва населеного пункту
с. Вертокиївка, вулиці села

з. Іванківці, вулиці села

е. 1 ородище, вулиці села
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Начальник відділу організації
виробництва, переробки та
маркетингу с/г продукції та
інформаційного забезпечення
управляння АПР
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Місцезнаходження
Житомирська обл.,
Житомирський р-н
Вертокиївська
сільська рада
Житомирська обл.,
Житомирський р-н
Вертокиївська
сільська рада
Житомирська обл.,
Житомирський р-н
Вертокиївська
сільська рада

Площа, га
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Віктор ФЕСЕНКО

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 0°. $).
34$
Заходи
по локалізації та ліквідації регульованого
шкідливого організму - Американського білого метелика
Відповідальність за
Терміни
Мета заходу
Назва заходу
№
виконання
виконання
п/п
6
5
3
2
1
3
дня
прийняття
Начальник
відділу
Організація роботи та
1. Створення штабу по
розпорядження
агропромислового
приймання звітів про
локалізації та ліквідації
розвитку (голова штабу)
по кінець
виконану роботу
американського білого
вегетації
локалізації та ліквідації
метелика
(вересень)
американського білого
метелика.
Державний
ЧервеньОбстеження земельних
2. Моніторинг земельних
фітосанітарний
вересень,
угідь, ділянок, вулиць
угідь району на предмет
інспектор
щороку
виявлення американського
білого метелика
3.

Висвітлення в ЗМІ
результатів виконання
розпоряджень, пропаганда
знань про американського
білого метелика та методи
боротьби з ним

4.

Здійснювати переміщення
об’єктів регулювання :з
карантинної зони за
наявності документів
дозвільного характеру
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Систематично
протягом
травня-жовтня

Ліквідація вогнища
карантинного шкідника

Травеньжовтень

Ліквідація вогнища
карантинного шкідника

Липень-жовтень

Виконавчий комітет,
землевласники та
землекористувачі на
закріплених територіях

Звітування про проведену
боротьбу з американським
білим метеликом в
господарствах, населених
пунктах

Щороку до 01
листопада

Голова штабу

Постійно

гтС

Проводити збір Да
знищення гусениць та
кладок яєць. Зрізувати
гілки з гніздами гусені, які
спалюватщу спеціальйо
відведених місцях
л
ч»; -г
Проводити;очищення і
дерев від нашарування
кори,знищення рослинних
решток, перекопування в
садах та на присадибних
ділянках с
ш
Інформування Державного
фітосанітарного інспектора
Житомирської області
Начальник відділу; організації
виробництва, переробки та
маркетингу с/г продукції та
інформаційного забезпечення
управляння А.ПР :

Державний
фітосанітарний
інспектор,
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністраці
Господарства,
організації та установи,
які
вирощують,зберігають,
переробляють,
переміщують об’єкти
регулювання
Виконавчий комітет,
землевласники та
землекористувачі на
закріплених територіях

Повне висвітлення ходу
виконання розпоряджень
через місцеве радіо, ЗМІ та
шляхом розміщення
листівок про регульовані
шкідливі організми на
стендах
Попередження занесення
американського білого
метелика на території
вільні від даного
карантинного шкідника

Віктор ФЕСЕНКО

