УКРАЇНА
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
18.07.2012

№ 413

Про запровадження карантинного режиму
по повитиці польовій та заходи боротьби
з нею на території Попільнянської селищної
та Попільнянської сільської рад
Розглянувши подання начальника інспекції карантину рослин по
Житомирській області від 17.07.2012 р. № 500 «Щодо запровадження
карантинного режиму по повитиці польовій та заходів боротьби з нею», у
зв’язку з виявленням повитиці польової на території смт Попільня та с.
Попільня на загальній площі 0,23 га, з метою локалізації та ліквідації даного
шкідливого організму, керуючись ст.ст. 33, 34 Закону України «Про карантин
рослин»:
1. Запровадити карантинний режим по повитиці польової на території
Попільнянської селищної та Попільнянської сільської рад.
2. Затвердити план заходів по локалізації та ліквідації вогнищ повитиці
польової, що додається.
3. Рекомендувати суб’єктам господарювання, які здійснюють
господарську діяльність, пов’язану з виробництвом, переробкою, зберіганням,
транспортуванням, торгівлею рослинами і рослинними продуктами на
території карантинної зони:
виконувати фітосанітарні правила та здійснювати фітосанітарні заходи;
виконувати розпорядження органів Державної служби з карантину
рослин України щодо проведення відповідних карантинних заходів;
зареєструватися у відповідній інспекції з карантину рослин;
подати на вимогу спеціалістів Державної служби з карантину рослин
України відомості про об’єкти регулювання;

\

здійснювати систематичний моніторинг земельних угідь, які належать їк
на правах власності або користування, а також потужностей (об’єктів), на яки>
здійснюється виробництво та/або обіг рослин, продуктів рослинногс
походження з метою виявлення регульованих шкідливих організмів;
надавати інспекторам з карантину рослин можливість безперешкодного
доступу до об’єктів регулювання на будь-якій стадії виробництва, переробки
чи обігу для проведення інспектування, перевірки документації та відбору
зразків від об’єктів регулювання для визначення їх фітосанітарного стану;
здійснювати вивезення та/або ввезення об’єктів регулювання
карантинну зону за наявності карантинних сертифікатів.

у

4. Керівникам суб’єктів господарювання, які надають послуги з
вантажоперевезення, здійснювати перевезення
лише при
наявності
карантинного сертифіката.
5. Населенню, суб’єктам господарювання різних форм власності
організувати виконання системи локалізаційно-ліквідаційних заходів на
території карантинної зони.
6. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації
(Кондратенко Н.П.) забезпечити на сторінках районної газети «Перемога»
інформування населення про повитицю польову, заходи боротьби з нею та про
хід проведення
локалізаційно-ліквідаційнихзаходів
на
території
Попільнянської селищної та Попільнянської сільської рад.
7.
Начальнику
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації (Кондратенко Н.П.) щомісячно до 01 листопада 2012
року (до повної ліквідації вогнищ повитиці польової) інформувати голо
райдержадміністрації та державну інспекцію з карантину рослин про хід
виконання заходів з локалізації та ліквідації вогнищ повитиці польової.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Можарівського О.О.
9. Це розпорядження набирає чинності з моменту його офіційного
опублікування.

І.Я. Погребенник
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
18.07.2012 №413

ПЛАН
заходів з локалізації та ліквідації вогнищ повитиці польової на
території Попільнянської сільської та Попільнянської селищної рад
№
п/п
1
1

2

3

Назва заходів

Об’єм робіт

Термін виконання

Відповідальні за виконання

2
Створення штабу по
локалізації та
ліквідації вогнищ
повитиці польової
Моніторинг вогнищ
повитиці польової

3
Організація роботи та прийняття звітів
про виконану роботу по локалізації та
ліквідації вогнищ повитиці польової

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

5
Управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

Обстеження земельних угідь, ділянок в
період вегетації бур’яну

Червень-жовтень 2012 року

Проведення у виявлених вогнищах
профілактичної обробки гербіцидами
згідно з переліком пестицидів і
агрохімікатів, дозволених до
використання в Україні, скошування,
виривання з коренем та спалювання
решток

Червень-жовтень 2012 року

Державний інспектор з
карантину рослин з
залученням виконкомів
Попільнянської селищної та
Попільнянської сільської рад
Суб’єкти господарювання

Локалізаційноліквідаційні заходи

Додаток до розпорядження
від 18.07.2012 р. №413

Список місцезнаходження,де виявленно регульований шкідливий організм
повитиця польова (СііБсіЦа сатреБІгіБ)

№

Назва

п/п

господарства

1

с. П о п іл ь н я

Всього:

Місцезнаходження

Площа, га

вул. П р и к о р д о н н и к ів

0,23

0,23

