ПОЛОГІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
М.

Пологи

№

Про запровадження карантинного режиму на площі лісових придорожніх
насаджень понад дорогою Т0803 «Запоріжжя-Маріуполь» на території
Пологівської міської ради по Американському білому метелику
(Hyphantria cunea Drury)
Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статтями 33, 34 Закону України «Про карантин рослин», на
підставі подання провідного спеціаліста відділу карантину рослин управління
фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в
Запорізькій області від 03.09.2020 № б/н, у зв’язку з виявленням на площі
лісових придорожніх насаджень понад дорогою Т0803 «Запоріжжя-Маріуполь»
на території Пологівської міської ради, площею 16 га, регульованого
шкідливого організму - Американського білого метелика (Hyphantria cunea
Drury), що підтверджується висновком фітосанітарної експертизи Державної
установи «Запорізька обласна фітосанітарна лабораторія» від 26.08.2020
№ ФЛ-09/002369-В, з метою локалізації та ліквідації карантинних організмів,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Запровадити карантинний режим по регульованому шкідливому
організму - Американському білому метелику (Hyphantria cunea Drury) на
площі лісових придорожніх насаджень понад дорогою Т0803 «ЗапоріжжяМаріуполь» на території Пологівської міської ради, на загальній площі
16,0000 га.
2.- Затвердити межі карантинної зони, в якій запроваджується карантинний
режим по регульованому шкідливому організму - Американському білому
метелику (Hyphantria cunea Drury), відповідно до схематичного Плану лісових
придорожніх насаджень понад дорогою Т0803 «Запоріжжя-Маріуполь» на
території Пологівської міської ради, де було виявлено регульовані шкідливі
організми - ентомологічні Hyphantria cunea Drury - Американський білий
метелик.
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3. Встановити час дії карантинного режиму з дати набрання чинності цим
розпорядженням та до остаточного знищення вогнищ Американського білого
метелика (Hyphantria cunea Drury) у межах затвердженої карантинної зони.
4. Затвердити План фітосанітарних заходів щодо локалізації та ліквідації
регульованого шкідливого організму Американського білого метелика
(Hyphantria cunea Drury), що здійснюються у карантинній зоні, що додається.
5. З метою недопущення поширення регульованого шкідливого організму
суб’єктам господарювання, землевласникам, землекористувачам та приватним
особам неухильно дотримуватись встановлених фітосанітарних заходів, що
здійснюються в карантинній зоні.
6. Рекомендувати Головному управлінню Держпродспоживслужби в
Запорізькій області здійснювати контроль за виконанням зазначених
фітосанітарних заходів у карантинній зоні в межах своїх повноважень.
7. Відділ організаційної роботи, документообігу та контролю апарату
райдержадміністрації протягом доби з дня видання розпорядження забезпечити
його оприлюднення на офіційному вебсайті Пологівської районної державної
адміністрації Запорізької області.
8. Це розпорядження набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування на офіційному вебсайті Пологівської районної державної
адміністрації Запорізької області.
9. Контроль за

Заступник

цього розпорядження залишаю за собою.

Андрій КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
/< ? ■ £ ? &

ПЛАН
фітосанітарних заходів щодо локалізації та ліквідації регульованого
шкідливого організму Американського білого метелика (Hyphantria cunea
Drury), що здійснюються у карантинній зоні
1. Забезпечувати дотримання вимог законодавства з карантину рослин в
межах карантинної зони
Протягом карантинного
режиму

Суб’єкти господарювання, землевласники,
землекористувачі, приватні особи

2. Інспектувати об’єкти регулювання в карантинній зоні (проведення
карантинного огляду об’єктів з відбором зразків для фітосанітарної експертизи)
Протягом карантинного
режиму

Головне
Держпродспоживслужби
області

в

управління
Запорізькій

3. Здійснювати контроль за проведенням локалізації та
регульованого шкідливого організму Американського білого
(Hyphantria cunea Drury) в межах карантинної зони
Протягом карантинного
режиму

Головне
Держпродспоживслужби
області

в

ліквідації
метелика

управління
Запорізькій

4. Забезпечувати невивезення з карантинних зон заражених регульованим
шкідливим організмом об’єктів регулювання
Протягом карантинного
режиму

Суб’єкти господарювання, землевласники,
землекористувачі, приватні особи

5. Забезпечувати фумігацію (знезараження) об’єктів регулювання,
заражених регульованим шкідливим організмом, а в разі неможливості,
здійснювати технічну переробку цих об’єктів
Протягом карантинного
режиму

Суб’єкти господарювання, землевласники,
землекористувачі, приватні особи
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Продовження додатка

6. Проводити роз’яснювальну роботу серед населення через засоби масової
інформації про шкодочинність та методи боротьби з Американським білим
метеликом (Hyphantria cunea Drury)
Протягом карантинного
режиму

Головне
управління
Держпродспоживслужби
в
Запорізькій
області, Пологівська міська рада

7. Проводити наради із керівниками підприємств, організацій та установ,
дорожніми службами, де ознайомлювати їх із шкодочинністю Американського
білого метелика (Hyphantria cunea Drury) та методами боротьби з ним
Протягом карантинного
режиму

Головний спеціаліст архівного
відділу райдержадміністрацїї

Головне
управління
Держпродспоживслужби
в
Запорізькій
області, Пологівська міська рада

Віктор ЧУМАЧЕНКО

