ОДЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я
ОДЕСЬКО! 0БЛАСТ1

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про запровадження карантинного
режиму по картоплян1й мол1 на територп

Бурлачобалк1всько1' С1льськ01 адм1н1стращ1

Чориомо|5СькоУ м1ськоТради Одеського
району ОдеськоУ област!

до статей 21 та 24 Закону Украши «Про М1сцев1 державм!
адм!!пстраци», статей 33, 34 Закону Украши «Про карантин рослин».
В1д110в1дмо

В]3;|\овуючи подання державного ф1ТОсан1тарного 1нспектора

уг1равл'1!тя

ф!т^1са11!тарноТ безпеки, контролю в сфер! нас1нництва та розсадницгва
Головного

10.08.202)'

управл1ння Держпродспоживслужби по Одеськ1й облает!

000003 про виявлення вогнища регульованого шк1дливого
о р г а 1 п з м ) картопляна мшь (лат. Р М ю п т а е а орегси1е11а /е11.) иа тернюр!!
Бур.1ачобалк1всько1 с1льсько1 адм]шстрацп м1ста Чорноморська ОдееькО'О
рапо11у ОдеськоУ област1 та у зв'язку з 'и шкодочинн1стю, здатн1стю до

1Х)^повсюдження та з метою проведения винищувальних заход1в мекан1чним,
агротехи1чним та Х1м1чним шляхом

Запровадитиз 15:00 10.08.2021 карантинний режим на територИ: Одеськ:!
об.:1аеть, Одеський район, м. Чорноморськ, с. Бурлача балка, вулндя
1 {рпморська

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 3(), 38.

40. 42 та провулок Приморський № № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13. 15. 17. 17а, I'),
загальиою площею 5 га.

2. Затвердит!! меж1 карантинних зон, у яких запроваджуеться карангинн!!!!
реж!!м по картоплян1й мол1, що додаються.
3. Строк д!У карантинного режиму
мин ноет! цього розпорядження до остат
МО.!! на територ1У с. Бурлача балка,
ОдееькоУ област!.
{1Пп1а^ЕГ X С

енту

наорання

щ картон.'!ян(1У

ького ра!10Н\

4. Затвердити систему ф1тосан1тарних заход1В з локатпзац!! та Л1кв1да1111
В01 инщ регульованого шюдливого орган13му - картопляно! мо:п, що додаеться.
5. Рекомендувати землекористувачам та суб'ектам господарювания }'с1х
с1)орм власност!, що займаються загот1влею, збер1ганням, в и р о т у в а и м я м .
реал] 5ац1( ю та переробкою рослинних матер1ал1в на територ11 ЧорноморськоТ
м 1сычо; ради Одеського району Одесько! облает!:
- с)воро дотримуватися карантинних вимог на територ1ях, де запроваджено
1ч-пра!Т1 нниий режим;
•- н а л а в а т и послуги з вантажоперевезення лише за наявност! к а р а н т и н н о г о ш
(1) I тосан 1 тарного сертиф!кат1в;
- з л 1 и с н ю в а т и систематичний мон1Торинг земельних уг1дь, д1лянок у пер1о;1
ро ?1мп"ку картопляно! МОЛ! на предмет виявлення шкщника.
6. В'гтл'пу 1нформац1йно1 д1яльност1 та комун1кащй з громадськ1стю апара!у
раГ1лержалм1н1сграц11' забезпечити оприлюднення даного розпорядження
прогягом доби, починаючи з 15:00 10.08.2021, вщповщно до вимог статт! 33
Закону У кра'Гни «Про карантин рослин».
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника головп
раГюнноУ державно! адм1н1страцн Ярослава Заворотного.
•'7

Вик(Н1\ючий обов'язки голови

€вген1я А Б Р А М О В А

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження го.юви
в1д -^^й ^'^^РФ'/]<(1 '/ЗЗ/Щ

-^^е

Меж! карантинних зон,
в яких 'запроваджуеться карантинний режим у Одеському район! у зв'язку ^
виявленням картопляноУ мол1
Назва
Олесыса область, Одеський район.
м. '^-к^рноморськ, с. Бурлача балка.
ву.:|. Приморська №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14. 16. 18, 20, 22, 24,2 6, 28, 30, 32, 34,
36. 38. 40^ 42, пров.Приморський №№ 1,
2. 3. 4, .\, 9, 11. 13, 15, 17, 17а, 19

Площа вогнища, га

5

Зас 1ЛЧ1НИК голови

I

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження го.лови

В1Д .^^М

Л^'Пк -/^у^/^

-..й

Система
(|)1тосан1тарних заход1в з локал1заци та лшвщаци вогнищ регульованого
ШК1ДЛИВ0Г0 орган1зму - картопляно! мол! на територ!! с. Бурлача балка,
м. Чорноморськ, Одеського району, ОдеськоТ облает!
№ ; Начва заходу
01)ган1зац1йний

Використання с1возм1Н при
вирощуванн! пасльонових
культур 3 урахуванням
заражения площ картопляною
м1ллю

\'и)1-иторинг

Обстежеиия 100%
пасльонових культур у пер1од
розвитку шкщника

вогнищ

I

Об "ем роб1т

1ч'арГ011ЛЯН01

М ОЛ!

Терм1н

В!дпов1дальн1 за

_В1;!1
ия
виконання
3 дня набрання Землекорисз'увач!.
землевласиики
чинност!
розпорядження господарств вс1х
форм власнос!!
до К1НЦЯ
вегетац!!
(протягом
2021-2025
рок1в)
Землекористувач!
червень та
землевласиики
жовтень,
на закр1плеиих
щороку
територ1Ях.
Головне
<0НаН

Управл1иня

.Лока.'пчацшно;пкв1да1пйн1

заходи

I

11ро(|)1лактичн1
захолн.
С11рямо1

^ан1 на

I недопущения
^ позновсюджен
вогишц
ня

1\'а]ГГ0ПЛЯН01

мол!

Держпродсггожив
служби в
Одеськ1Й облас и
Зам1на сприйнятливих сортав 2021-2025 роки Бурлачобалк1вська С1льська
стойкими 1 толерантними,
С1возм1на (зам1на культур, що
адм1и!страц1я.
уражуються м1ллю (головним
землевласникм.
чином
це помщори
та
землекористувач!.
картопля),
власНИКИ
знищення альтернативних
присадибних
рослин-господар1в
Д1ЛЯИ0К
(резерватор1в), таких як пасл1н,
- знищення заражених рослин
та пошкоджених плод1в дають
добр! результати в боротьб! з
(Р1пЬо1чтаеа орегси1е11а 2е11.)
Ф1тосан1тарний контроль за
2021-2025 роки ГУ
ДерЖ П роде П О/К 1 в
ви везениям картопл! за меж!
служби в
караитинно!' зони; огляди та
0деськ|й обласп.
контрольний мошторинг в
землевласиики.
пер1од вегетац!! рослин ь
землекорист\Л5ач|.
присадибних д1лянках
власиики
присадибних
1

Д1.1ЯГ10К

Розповсюдження л и с т 1 в о к та
засобах масовоУ плакат1в про картопляну хМ1ль
та регульован! шк1длив1
; 11 !(|к)рМ:иШ ПрО
Виси1т;1сння

в

: картопляну

,м1.П1 та

методи

6о|х>тьбн

3 нею

орган1зми

П0СТ1ЙН0

протягом 20212025 рок1в

1 оловне
Управл]ння
Д е рЖ II р СТ Д с 1 о Ж11 Р>

1

сл)'жби в
Одеськ1й обласг!

I

