УКРАЇНА

РОШОРЯДЖКНПЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

30.08.2018

№ 167

Про запровадження карантинного

режиму по американському
білому метелику на території
Любарського району та заходи
по боротьбі 1 ним

Відповідно до статей 33,34 Закону України «П ро карантин рослин»,
пункту 9 статті 25 Закону України «Про місцеві держ авні адм ін істрац ії»,
подання Головного управління Держпродспоживслужби у Ж итом ирськім
області від 30.08.2018 року № 03-01-30/08 щодо запровадж ення карантинного
режиму на території Любарського району в зв ’язку з виявленням карантин ного
організму - американського білого метелика у зв ’язку з його шкодочишііспо.
здатністю до розповсюдження та з метою локалізації та л ік від ац ії виявленого
регульованого шкідливого організму:
1. Запровадити карантинний режим по американському білом у метелик«
} населених пунктах Любарського району (смт.Любар, сД О рівка, с.Гром ада
с.Ку шще, с,Новий Любар) на площі 0,8 га.
2. Затвердити
межі карантинних зон,
в яких
запровадж ую ться
карантинний режим у Лимарському районі у з в ’язку з виявленням
регульованого шкідливого організму - американського білого м етел и ка »гідно -•
додатком 1.
*

вогнищ
американського білого м етелика на

роки апдио з додатком 2.

5.Заходи здійсню ю ться за рахунок землевласників і землекористувачів,
юридичних і фізичних осіб на закріпленій території.

6. Рекомендувати:
1)Ф ізичним та юридичним особам - керівникам транспортних організацій
надавати послуги з вантажоперевезення лише при наявності карантинного або
фітосанітарного сертифіката;
2)
Ф ізичним і юридичним особам - суб’єктам господарської діяльності,
які займаю ться заготівлею, зберіганням, вирощ уванням, реалізацією та
переробкою рослинних матеріалів, суворо дотримуватися карантинних вимог
на територіях підлеглих їм структур.
3)
Ф ізичним та юридичним особам, керівникам господарств, установ і
організацій, су б ’єктам підприємницької діяльності та господарювання
(незалежно від їх форм власності) організувати виконання системи
локалізаційно-ліквідаційних заходів, систематичні обстеження території на
виявлення американського білого метелика з наступним його знищенням в
місцях виявлення.
7.Заборонити вивіз рослинної продукції (свіжі плоди кісточкових,
зерняткових, ягідних культур та винограду, посадкового матеріалу) за межі
господарств
без
огляду
та
дозволу
Головного
управління
Д ержпродспоживслужби у Ж итомирській області.
8.
Розпорядж ення набирає чинності з моменту опублікування його у
місцевих засобах масової інформації.
9. К онтроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
райдержадм іні страції

0.1. Лавру к

Д одаток 1
до розпорядж ення голови
райдержадміністрації

30.08.2018 № 167

М ежі карантинних зон, в яких запроваджується карантинний
режим у смт.Любар Любарського району у зв ’язку з виявленням
регульованого ш кідливого організму - американського білого метелика
№ п/п
1

і. ,

Н азва організації
(сільської ради)
Л ю барська селищ на рада

М ісце виявлення
вогнищ
Придорожні та вуличні
насадження смт.Любар

Керівник апарату райдержадміністрацн і / ч

Площа, га
0,8

А.Ф.Чмирук

(

(

до розпорядж ення голови
райдерж адм іністрації
30.08.2018 Лг2 167
П лан
заходів з локалізації та ліквідації вогнш ц регульованого ш кідливого організму - американського
білого метелика на території смт.Л ю бар Л ю барського району на 2018-2023 роки
№

Н азва заходів

О б ’єм робіт

1
1.

2
С творення штабу по локалізації
та ліквідації американського
білого метелика

2.

М оніторинг вогнищ
американського білого метелика

3.

Л окай 1за ці й н о- л і кв і.дац і й н і
заходи

3
Організація роботи та приймання звітів
про виконану роботу по локалізації та
ліквідації американського білого
метелика
Обстеження 100% багаторічних
насаджень району та смуг відчуження в
період масової появи павутинних гнізд
американського білого метелика з
гусінню І-ЇЇІ віку
У виявлених вогнищ ах на загальній
площі 0,8 та, зрізання павутинних гнізд з
гусінню І-IV віку (до розповзання) з
послідуюч им спал ю вання м .
Профіт акт и ч ііа оброб ка ін сектиц-и дам и
згідно з переліком пестицидів і
агрохімі каті в, дозволених до
використання в Україні

♦

Термін
виконання
4
серпеньвересець,
щ ороку

Відповідальні за
виконання
5
Райдерж адміністрація

серпеньвересень,
щороку

Районний штаб,
селищ ний, сільські
голови

серпеньвересень,
щороку

Голова штабу,
Любарський
селищ ний голова
силами та за рахунок
землевласників та
землекористувачів на
закріпленій території

4.

Інформування Головного
управління Держпродспожив служби у Ж итомирській області
про хід виконання ріш ень щодо

введення особливого
карантинного режиму
-5.: ’ © недїтлення в ЗМІгрезул ьтаті в
виконання розпорядж ення,
пропаганда знань про
американського білого метелика
та методи боротьби з ним

К ерівник апарату райдерж адм іністрації

#

Звітування про виявлені вогнищ а
заседе няя багаторічних насадж ень

На 01.10
щороку

американського білого метелика:
загальна площ а заселення 0,8 га та
проведену боротьбу
Повне висвітлення ходу "виконання
розпорядж ення голови
райдерж адміністрації через ЗМІ та
ш ляхом розміщ ення листівок про
регульовані шкідливі організми на
стендах

вересень
щороку

Районний штаб,
Лю барський
селищ ний голова

Районний штаб,
Л ю барська селищ на
рада

А.Ф.Чмирук

