від 10 вересня 2009 року

№ 602-р

Про запровадження карантинного
режиму на території області по амброзії
полинолистій, американському білому
метелику та повитиці польовій

Відповідно до статей 33, 34 Закону України "Про карантин рослин",
керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", на підставі
подання головного державного інспектора з карантину рослин по області та у
зв'язку з виявленням і масовим поширенням карантинних організмів – амброзії
полинолистої, американського білого метелика та повитиці польової, а також з
метою їх локалізації та ліквідації:
1. Запровадити карантинний режим на території області з 10 вересня
2009 року та встановити регульовану зону в межах області з площами
зараження згідно з додатками 1-3.
2. У межах карантинної зони державною інспекцією з карантину рослин по
області здійснювати такі спеціальні заходи:
інспектування та фітосанітарну експертизу об'єктів регулювання;
контроль за проведенням локалізації та ліквідації карантинних організмів
відповідними особами;
забороняти вивезення з карантинної зони зараженних карантинними
організмами об'єктів регулювання.
3. Взяти до відома, що особи, які здійснюють господарську діяльність,
пов'язану з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням,
торгівлею рослинами і рослинними продуктами на території карантинної зони,
зобов'язані:
виконувати фітосанітарні правила та здійснювати фітосанітарні заходи;
виконувати розпорядження органів Державної служби з карантину рослин
України щодо проведення відповідних карантинних заходів;
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зареєструватися у державній інспекції з карантину рослин по області;
надавати на вимогу спеціалістів державної служби з карантину рослин по
області відомості про об'єкти регулювання;
здійснювати систематичний моніторинг земельних угідь, які належать їм на
правах власності або користування, а також потужностей (об'єктів), на яких
здійснюється виробництво та обіг рослин, продуктів рослинного походження з
метою виявлення регульованих шкідливих організмів;
надавати інспекторам з карантину рослин безперешкодний доступ 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 ввезення об’єктів регулювання у карантинну
зону за наявності карантинних сертифікатів.
4. Затвердити план заходів з локалізації та лікаідації в області вогнищ
карантинних організмів амброзії полинолистої, американського білого метелика
та повитиці польової на 2009-2014 роки (додаються).
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Демченка В.М.

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

С.НЕГОДА

Додаток 1
до розпорядження голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації
від 10 вересня 2009 року № 602-р

ПЛОЩІ ЗАРАЖЕННЯ
амброзією полинолистою по області

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Назва районів
Бобринецький
Вільшанський
Гайворонський
Голованівський
Добровеличківський
Долинський
Знам’янський
Кіровоградський
Компаніївський
Маловисківський
Новгородківський
Новоархангельський
Новомиргородський
Новоукраїнський
Олександрівський
Олександрійський
Онуфріївський
Петрівський
Світловодський
Ульяновський
Устинівський
м.Знам’янка
м.Кіровоград
м.Олександрія
м.Світловодськ
УСЬОГО

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

Заражено (га)
743,3
135,0
8,5
5,0
555,1
73114,0
13385,0
41686,12
30487,0
3231,9
2743,9
99,95
161,0
2397,7
935,1
8977,0
21222,0
24788,0
31122,0
350,5
49672,0
43,0
283,0
1,0
10,0
306157,07

Т.ДМИТРЕНКО

Додаток 2
до розпорядження голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації
від 10 вересня 2009 року № 602-р

ПЛОЩІ ЗАРАЖЕННЯ
американським білим метеликом по області

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Назва районів
Бобринецький
Вільшанський
Гайворонський
Голованівський
Добровеличківський
Долинський
Знам’янський
Кіровоградський
Компаніївський
Маловисківський
Новгородківський
Новоархангельський
Новомиргородський
Новоукраїнський
Олександрівський
Олександрійський
Онуфріївський
Петрівський
Світловодський
Ульяновський
Устинівський
м.Кіровоград
УСЬОГО

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

Заражено (га)
179,0
81,0
80,5
25,1
187,4
1,8
7,0
174,0
570,0
461,3
28,0
208,0
61,4
701,0
4,0
185,9
281,0
57,0
7,0
31,1
120,0
2,0
3453,5

Т.ДМИТРЕНКО

Додаток 3
до розпорядження голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації
від 10 вересня 2009 року № 602-р

ПЛОЩІ ЗАРАЖЕННЯ
повитицею польовою по області

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Назва районів
Вільшанський
Голованівський
Добровеличківський
Долинський
Знам’янський
Кіровоградський
Компаніївський
Маловисківський
Новгородківський
Новоархангельський
Новомиргородський
Новоукраїнський
Олександрівський
Олександрійський
Петрівський
Устинівський
УСЬОГО

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

Заражено (га)
68,0
4,3
19,85
69,5
4,0
30,91
4,0
7,0
107,0
34,233
6,5
7,8
1,43
0,2
1,0
29,7
395,423

Т.ДМИТРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації
від 10 вересня 2009 року № 602-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
заходів з локалізації та ліквідації в області вогнищ амброзії полинолистої,
американського білого метелика та повитиці польової на 2009-2014 роки
№
з/п

Назва заходів

Обсяг робіт

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

5

1.

Створити штаби по локалізації та
ліквідації вогнищ амброзії полинолистої, американського білого
метелика та повитиці польової на
чолі з заступниками голів райдержадміністрацій, міських голів

Проведення робіт та приймання
звітів про виконану роботу з
локалізації та ліквідації карантинних організмів. Звіт інспектору
підпорядкованого району.

3 дня видання розпорядження
до кінця вегетації (вересень
включно)

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми

2.

Проводити моніторинг вогнищ
карантинних організмів

Обстеження 100% земельних
угідь, ділянок в період вегетації
шкідливих організмів

Червень-вересень, щороку

Землекористувачі та
землевласники,
представники штабу

3.

Проводити локалізаційноліквідаційні заходи

Проводити комплекс хімічних,
механічних та агротехнічних
заходів. Профілактична обробка
інсектицидами згідно з Переліком
пестицидів і агрохімікатів
дозволених до використання в
Україні, скошування або
знищення.

З 1 червня по 30 вересня,
щороку

Землевласники та землекористувачі на закріплених
територіях під контролем
голови штабу – заступника
голови райдержадміністрації

2
1

2

3

4

4.

Інформувати облдержкарантин у
про хід виконання плану заходів з
локалізації та ліквідації вогнищ
карантинних організмів

Звітування про проведену
боротьбу з шкідливими
організмами в господарствах,
населених пунктах, присадибних
ділянках (назва господарства,
оброблена площа, метод
боротьби хімічний або
механічний, затрачено коштів)

Щомісяця на 5 число наступного
місяця з червня по вересень
включно, щороку

Райдержадміністрації, міські
голови

5.

Висвітлювати у засобах масової
інформації результати виконання
розпоряджень, пропаганду знань
про шкодочинність карантинних
організмів та методи боротьби з
ними

Повне висвітлення ходу
виконання розпоряджень
сільської (селищної) ради через
місцеве радіо, засоби масової
інформації та шляхом розміщення
листівок про карантинні шкідливі
організми на стендах

З 1 червня по 30 вересня,
щороку

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми, управління у
справах преси та інформації
облдержадміністрації

___________________________
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