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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Ч г^

Про запровадження особливого
карантинного режиму
по регульованому шкідливому організму
Американського білого метелика
та заходи боротьби з ним

Розглянувши подання Управління фітосанітарної безпеки Головного
Управління Держпродспоживслужби в Житомирській області про виявлення
регульованого шкідливого організму Американського білого метелика на
території м.Овруч Житомирської області та з метою локалізації та ліквідації
регульованого шкідливого організму, керуючись ст. 33,34 розділу IV Закону
України «Про карантин рослин» на підставі п.9 ст.25 п.4 ст.26 ст.41 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації»:
1.
Запровадити особливий карантинний режим на території м. Овруч
площею 7 га з регульованим шкідливим організмом - Американським білим
метеликом з 17.09.2019 року.
2. Затвердити заходи по локалізації та ліквідації регульованого
шкідливого організму-Американського білого метелика (додаються).
3. Строк дії карантинного режиму запровадити з моменту набрання
чинності даного
розпорядження до остаточного знищення вогнища
Американського білого метелика.
4. Виконавцям заходів про хід виконання розпорядження інформувати
управління агропромислового розвитку Овруцької райдержадміністрації, для
подальшого узагальнення та інформування
Головного Управління
Держпродспоживслужби в Житомирській області до 01 жовтня щороку.
5. Контроль за виконанням
кення залишаю за собою.

Заступник голови адміністрації

Віктор ПАЛЬОНИИ

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження голови
1UI ю
О Лм
\| і ністранії
}йоннрї держарної

Заходи
по локалізації та ліквідації регульованого
шкідливого організму - американського білого метелика
№
п/п

Назва заходу

1

2

1.

Проводити
моніторинг
земельних угідь
району на предмет
виявлення
американського
білого метелика

2.

Проводити наради
із керівниками
підприємств,
організацій та
установ, дорожніх
служб, де
ознайомлювати їх з
шкодочингтістю
американського
білого метелика,
способи виявлення
та методи боротьби
Проводити
роз’ яснювальну
роботу серед
населення через
пресу, радіо про
шкодочинність та
методи боротьби 3
шкідником.
Висвітлювати
інформацію про
результати
виконання заходів
Передбачити кошти
при формуванні
бюджету на
боротьбу 3
американським
білим метеликом

3.

4.
t

Терміни
виконати
я
4
J
5
І. Організаційні заходи
Виявлення
на території Постійно
міста Овруч
вогнищ та
здійснення
своєчасних
заходів для
локалізації та
ліквідації
карантинного
шкідника
Виявлення
на території Травеньміста Овруч верееєнь
вогнищ та
здійснення
своєчасних
заходів для
локалізації та
ліквідації
карантинного
шкідника
Мета заходу

Обсяг
виконання

Відповідальність за
виконання
б
Державн і фітосан i raрн і
іне пекторн. ви кона вч мй
комітет Овруцької міської
ради .
управління
агропромислового
розвитку
ран.чержадміиіст рації
Державн і ф ітоса ніта рн і
інспектори, виконавчий
комітет Овруцької міської
ради.
\ правління
агропромислового
розвитку
райдержадміністранії

Виявлення
вогнищ та
здійснення
своєчасних
заходів для
локалізації та
ліквідації
карантинного
шкідника

на території
міста Овруч

Системат
ично
протягом
травнявсресня

Держав ні ф і roc а пі гари і
інспектори,
управлінн я
агропромислового
розвитку
райдержачім іністранії

Ліквідація
вогнищ
карантинного
режиму

На
заселеній
шкідником
території

Щороку
при
формула
нII і
бюджету
на кожен
наступии

Виконавчий комітет
Овруцької міської раді

•
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/
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5.

Здійснювати
переміщення
об’єктів
регулювання з
карантинної зони за
наявності
документів
дозвільного
характеру

6.

Проводити збір та
знищення гусениць
та кладок яєць,
Зрізувати гілки з
гніздами гусені, які
спалювати у
спеціально
відведених місцях
Проводити
очищення дерев від
нашарування
кори,знищення
рослинних решток,
перекопування при
стовбурових кругів
в садах та на
присадибних
ділянках

7.

’

*

г-

й рік
!
Попередженії
3
І [остійно
Го с подарства. о рга ніза піі'
я занесення
карантинної
та установи, які
зони
американсько
ви ро щуіоть ,з бе рігают ь.
го білого
переробляють,
метелика на
переміщують об’єкти
території
регулювання
вільні від
даного
карантинного
шкідника
_.._
_
II. Механічні заходи
[равен ьВиконавчий комітет
На площі
Ліквідація
жовтень
Овруцької
міської ради
виявлених
вогнища
вогнищ
карантинного
шкідника

Ліквідація
вогнища
карантинного
шкідника

На площі
виявлених
вогнищ

Липеньжовтень

Виконавчий комі те с
Овруцької міської ради

•

