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КОРОСТЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/ / . PS.

№ /г& Г

Про запровадження карантинного
режиму по регульованому
шкідливому організму - золотиста
картопляна нематода (Globodera
rostochicnsis (Wolienweber) Behrens)
та заходи боротьби з ним
Відповідно до подання заступника начальника Головного управління
Держпродспоживслужби в Житомирській області від 17.05.2017 р. № 0302/1769 «Щодо запровадження карантинного режиму на території Бехівської
сільської ради, у зв’язку з виявленням карантинного організму - золотиста
картопляна нематода» (Globodera rostochicnsis (Wolienweber) Behrens) на
присадибних ділянках громадян с.Бехи Коростенського району на площі 3,9768
га, з метою локалізації та ліквідації даного шкідливого організму, керуючись
ст.6, 13, 21, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та ст. 33,
34 Закону України “Про карантин рослин”
1. Запровадити карантинний режим по золотистій картопляній нематоді на
присадибних ділянках с.Бехи, Коростенського району, Житомирської області з
18.05.2017 року.
2. Затвердити список місця знаходження, де виявлено регульований шкідливий
організм - золотиста картопляна нематода (Globodera rostochicnsis) (додаток №1).
3. Затвердити план заходів по локалізації та ліквідації вогнищ по
регульованому
шкідливому організму - золотиста картопляна нематода
(Globodera rostochicnsis) (додаток № 2).
4^ Рекомендувати особам, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з
виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням, торгівлею

рослинами і рослинними продуктами на території карантинної і
зобов'язані:
1) виконувати фітосанітарні правила та здійснювати фітосанітарні заход.
2) виконувати розпорядження органів Держпродспоживслужби щодо
проведення відповідних карантинних заходів;
3) зареєструватися у відповідній фітосанітарній інспекції;
4) подавати на вимогу спеціалістів Держпродспоживслужби відомості про
об'єкти регулювання;
5) 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;
6) надавати фітосанітарним інспекторам безперешкодно доступ до
об'єктів регулювання на будь-якій стадії виробництва, переробки чи
обігу для проведення інспектування, перевірки документації та відбор
зразків від об'єктів регулювання для визначення їх фітосанітарного
стану;
7) здійснювати вивезення та/або ввезення об'єктів регулювання у
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. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації щорічно г ^
01 листопада (до повної ліквідації вогнищ золотистої картопляної нематоди)
інформувати голову Коростенської РДА про хід виконання заходів з локалізації
та ліквідації вогнищ золотистої картопляної нематоди.
7. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації протягом
доби оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної
адміністрації Курилюка В.М.
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першого

7ч£/

Голова районної
державної адміністрації
'І Ґ І П М П Л

ОРИГІНАЛОМ

відділ
С.В. ДмитруК
к* р а1

Додаток 2
до розпорядження районно
державної адміністрації

/<г.а
ПЛАН
заходів з локалізації та ліквідації вогнищ по регульованому шкідливом
організму - золотиста картопляна нематода (СІоЬосІега гов^сЬіспяів) н;
території Бехівської с/ради Коростенського району Житомирської області
№

Н а зв а з а х о д ів

О б ’єм р о б іт

Т е р м ін
виконання

Відповідальні
за виконання

2
Створити робочу групу
з представників
територіальної громади
с.Бехи, Управління фіто
санітарної безпеки
Держпродспоживслужб
и в Житомирській обл..
та управління
агропромислового
розвитку для контролю
виконання
заходів по
локалізації та ліквідації
вогнищ по
регульованому
шкідливому організму золотиста картопляна
нематода
Моніторинг вогнищ по
регульованому
шкідливому організму золотиста картопляна
нематода
Локалізаційноліквідаційні заходи

3
Організація роботи та
приймання звітів про
виконану роботу локалізації
та ліквідації вогнищ по
регульованому шкідливому
організму - золотиста
картопляна нематода.
Звіт державному
фітосанітарному інспектору

4
3 дня
прийняття
розпорядження
по кінець
вегетації
(вересень
включно)

5
Управління
агропромислового
розвитку

Обстеження земельних
угідь, ділянок в період
вегетації

Червеньвересень,
щороку

Державний
фітосанітарни
й інспектор

У виявлених вогнищах на
загальній площ і га, в т. ч.

Травеньвересень
щороку

Силами та за
рахунок
землевласникі
в та
землекористу
вачів на
закріплених
територіях
під наглядом
представників
територіально
ї громади

п/
п

1
1

2

3

вул., буд. - га, угід д я - га і
т.д. Агротехнічні засоби —

г~

"

додержання сівозміни,
використання
нематодостіких сортів
картоплі, знищення бур'янів,
видалення із грунту коріння
пошкоджених рослин та їх
спалювання

//

. '

Інформування
Управління фіто
санітарної безпеки
Держпродспоживслужб
и в Житомирській обл..
про виконання плану
заходів з локалізації та
ліквідації вогнищ по
регульованому
шкідливому організму золотиста картопляна
нематода
Висвітлення в ЗМІ
результатів виконання
розпоряджень,
пропаганда знань про
регульований
шкідливий організм -

4

5

золотиста картопляна

Звітування про проведену
боротьбу з регульованим
шкідливим організмом золотиста картопляна
нематода в господарствах,
населених пунктах,
присадибних ділянках
(приклад: назва
господарства, оброблена
площа, метод боротьби
хімічний або механічний,
затрачено кошт)
Повне висвітлення ходу
виконання розпоряджень
через місцеве радіо, ЗМІ та
шляхом розміщення
листівок про регульовані
шкідливі організми на
стендах

Щороку до 01
листопада

з 01.05. по
30.10 щороку

с.Бехи \
управлінн,
агропромислс
вого розвитку
та державного
фітосанітарно
го інспектора
Територіальна
громада
с.Бехи,
управління
агро
промислового
розвитку

Державний
фітосанітарни
й інспектор

нематодата методи
боротьби з нею

Начальник відділу економічного
аналізу,бухгалтерського обліку,
фінансово-кредитного забезпеч
врегулювання відносин
організаційно-кадрового

ЗГІДНО
П^ИПМАПОР

?

Т.М. Саух

КОПІЯ
Додаток 1
до розпорядження районної
державної адміністрації

Ж

/Ж

Список місця знаходження, де виявлено регульований шкідливий організм
- золотиста картопляна нематода (Globodera говіосйіснвів)
№
п/п
1

2

Назва господарства
Козаренко Віктор
Миколайович

Бовсунівська Таїса Василівна

Місце знаходження
Коростенський р-н с.Бехи,

Площа, га

0,9977 га

вул..Депутатів, 25
Коростенський р-н с.Бехи,

0,8492 га

вул..Депутатів, 23

3

Бех Надія Олексіївна

Коростенський р-н с.Бехи,

0,50 га

вул..Вигон, 20

4

Конюх Надія Іванівна

Коростенський р-н с.Бехи,

0,5999 га

вул..Слобода, 36

5

Чудовська Галина Дмитрівна

Коростенський р-н с.Бехи,

0,48 га

вул..Слобода, 14-Б

6

Пашинський Михайло
Андрійович

Всього

Начальник відділу
аналізу,бухгалтерського
фінансово-кредитного
врегулювання відносин
організаційно-кадрового заб

згідно з

ОРИГІНАЛОК!

Коростенський р-н с.Бехи

0,55 га

вул..Козаренка Романа, 9

3,9768
га

Т.М. Саух

.ЄРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
Головне управління Держпродспоживслужби України в Житомирській області
АКТ № 60/ 06- 6007/ 000004
обстеження на встановлення ф ітосанітарного стану
10 травня 2017 р.
Мною, державним фітосанітарним інспектором

МРП термінал ПП «Укрпалетсистем» Куницький В. П.

на підставі Закону України "Про карантин рослин" в присутності представників:
Голова сільської ради Конюх Ігор Миколайович
Мошкіна Любов Миколаївна
Процько О. П.
проведено обстеження Контрольне обстеження.__________________________________________________
Місце розташування, адреса: область, район, місто, селище тощо
Україна, Житомирська обл., Коростенський р-н, с.Бехи, вул.Жовтнева, 22
— ^ інформація про земельну площу, загальна площа (га) 432,8
Культура, що вирощується та обстежується
Грунт для встановлення фітосанітарного стану.
Обстежено (га) на виявлення карантинного організму
13,4 га - На виявлення регульованих шкідливих організмів теплиць.
Метод проведення обстеження
Виявлено уражених рослин

Візуальний, з відбором зр.

Грунт для встановлення фітосанітарного стану - 0.

Відібрано пошкоджених зразків у кількості

25

Направлено на підтвердження у фітосанітарну лабораторію 25
Висновки та рекомендації державного фітосанітарного інспектора:
Контрольне обстеження на предмет виявлення шкідників та встановлення їх видового складу.
При візуальному обстеженні карантинних організмів не виявлено.
Акт складено у 2-х примірниках, один з яких одержав
(посада)

Конюх Ігор Миколайович

Вехи

(прізвище, гмя, по-батькові)

(підпис)

Куницькии В. П
(підпис)

Мошкіна
Любов Миколаївна
____^______________________
Процько О. П

г

