/
2
3.

4.

5.

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

Заступник голови
райдержадміністрації

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

На території
району

Системати
чно
протягом
травнявересня

Державні
фігосанітарні
інспектори (за
згодою),
управління
регіонального
розвитку
райдержадм іністра
ції

Ліквідація

На заселеній
шкідником
території

Щороку
при
формуванн
і бюджету
на кожен
наступний
_ р ік ____
Постійно

Маликівська
сільська рада (за
згодою)

ВОГНИЩ

карантинного
режиму

Попередження
занесення
американського
білого метелика
на території
вільні від даного
карантинного
шкідника

3
карантинної
зони

II. Механічні заходи
Ліквідація
На площі
виявлених
вогнища
вогнищ
карантинного
шкідника

Ліквідація
вогнища
карантинного
шкідника

/

Травеньжовтень

Липеньжовтень

На площі
виявлених
вогнищ

Орсько/4 , , $ ч
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Господарства,
організації та
установи, які
вирощують,зберіга
ють, переробляють,
переміщують
об’єкти
регулювання (за
згодою)
Малинівська
сільська рада (за
згодою),
землевласники та
землекористувачі
на закріплених
територіях (за
згодою)
Малинівська
сільська рада,
землевласники та
землекористу ва чі
на закріплених
територіях (за
згодою)
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і
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В.В. Сивко

Україна
МАЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної держ авної адм іністрації

Про запровадження карантинного
режиму по регульованому шкідливому
організму - Американського білого
метелика та заходи боротьби з ним
Відповідно до статей 6, 25, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», керуючись статтями 33, 34 Закону України «Про карантин
рослин», на підставі подання управління фітосанітарної безпеки Головного
Управління Держпродспоживслужби в Житомирській області щодо
запровадження карантинного режиму на території с. Малинівка Малинського
району у зв’язку з виявленням регульованого шкідливого організму Американського білого метелика на площі 1,0000 га, з метою локалізації та
ліквідації шкідливого організму:
1. Запровадити карантинний режим в с. Малинівка Малинського району
на території площею 1,0000 га, з регульованим шкідливим організмом Американський білий метелик.
2. Затвердити заходи по локалізації та ліквідації регульованого
шкідливого організму — Американського білого метелика на території
с.Малинівка Малинського району Житомирської області, що додаються.
3. Строк дії карантинного режиму запровадити з моменту набрання
чинності цього розпорядження до остаточного знищення вогнища
регульованого шкідливого організму - Американського білого метелика.
4. Рекомендувати Малинівській сільській раді у межах карантинної зони
забезпечити проведення локалізації та ліквідації шкідливого організму
препаратами згідно з Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до
використання в Україні, зрізання та спалення ушкоджених місць дерев.
5. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату
райдержадміиістрації
(Іваненко
Т.В.)
оприлюднити
дане
розпорядження
в
засобах
масової
інформації
та
на
веб-сайті
ра йдержадм іністрації.
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6. Відповідальним за виконання заходів по локалізації та ліквідації
регульованого шкідливого організму - Американського білого метелика на
території с.Малинівка Малинського району Житомирської області про хід
виконання цього розпорядження інформувати управління регіонального
розвитку рай держадміністрації щороку до ЗО вересня.
7. Управлінню регіонального розвитку райдержадміністрації (Осадчий
О.В.) узагальнену інформацію про хід виконання цього розпорядження щорічно
подавати Головному Управлінню Держпродспоживслужби в Житомирській
області.

*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
рай держад мін істрації
//
ЗАХОДИ
по локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму —
Американського білого метелика на території с. Малинівка Малинського
району Житомирської області
№
п/
п
1

Назва заходу

1.

Проводити
моніторинг
земельних угідь
району на предмет
виявлення
Американського
білого метелика

і і

2

1Іроводити наради
із керівниками
підприємств,
організацій та
установ, дорожніх
служб, де
ознайомлювати їх з
шкодочиниістю
Американського
білого метелика,
способи виявлення
та методи боротьби

Мета заходу

Обсяг
виконання

4
1. Організаційні заходи
ІІа території
Виявлення
району
вогнищ та
здійснення
своєчасних
заходів для
локалізації та
ліквідації
карантинного
шкідника
3

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

На території
району

Терміни
виконання

Відповідальність за
виконання

5

6

Постійно

Державні
фітосанітарні
інспектори (за
згодою),
Малині вська
сільська рада (за
згодою),
управління
регіонального
розвитку
рай держа дм іііістра
ції, господарства,
організації та
установи усіх форм
власності,
юридичні та
фізичні особи (за
згодою)
Державні
фітосанітарні
інспектори (за
згодою),
Малииівська
сільська рада (за
згодою),
управління
регіонального
розвитку
райдержадмін іетра
ції, господарства,
організації та
установи усіх форм
власності,
юридичні та
фізичні Особи (за
згодою)

Травеньвересень

