
УКРАЇНА
Балтська районна державна адміністрація Одеської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{/: & Маю № -ЇМ  /А-2020

Про запровадження карантинного 
режиму по західному кукурудзяному 
жуку на території ПСП «Перемога» с. 
Лісничівка Балтського району Одеської 
області

Відповідно до статей 33, 34 Закону України «Про карантин рослин», 
статті 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», та подання 
державного фітосанітарного інспектора управління фітосанітарної безпеки 
ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області від 04.08.2020 року №24 про 
виявлення вогнищ регульованого шкідливого організму -  західного 
кукурудзяного жука на території ПСП"Перемога"с.Лісничівка, Балтського 
району, у зв'язку з його шкодочинністю, здатністю до розповсюдження та з 
метою локалізації та ліквідації виявленого регульованого шкідливого 
організму -  західного кукурудзяного жука:

1. Запровадити на території ПСП"Перемога"с. Лісничівка Балтського 
району Одеської області карантинний режим по західному кукурудзяному 
жуку на земельних ділянках, згідно додатку №1 (додається)

2. Строк дії карантинного режиму запровадити з моменту набрання 
чинності цього розпорядження до остаточного знищення вогнищ західного 
кукурудзяного жука на зазначеній території.

3. Затвердити план фітосанітарних заходів з локалізації та ліквідації 
вогнищ регульованого шкідливого організму - західного кукурудзяного 
жука на земельних ділянках, згідно додатку№2 (додаються)

4. Рекомендувати ПСП"Перемога" с.Лісничівка Балтського району 
Одеської області провести заходи з локалізації та ліквідації вогнищ 
регульованого шкідливого організму - західного кукурудзяного жука на 
території ПСП "Перемога” с.Лісничівка Балтського району Одеської області



5. Рекомендувати Балтській міській раді Одеської області здійснити 
контроль за виконанням заходів з локалізації та ліквідації вогнищ 
регульованого шкідливого організму - західного кукурудзяного жука на 
території ПСІГПеремога" с.Лісничівка Балтського району Одеської області

6. Розпорядження набирає чинності з моменту опублікування його у 
місцевих засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови районної державної адміністрації.

Г олова Віталій ЛАБУШ



Додаток №1
до розпорядження голови 
районної державної
адміністрації 
«!>/» Щ/. 2020р.
№ J l W -AMD

Межі карантиної зони,
в якій запроваджується карантинний режим у Балтському районі 

Одеської області в зв’язку з виявленням західного кукурудзяного жука

Назва господарства Площа вогнища, га

ПСІГПеремога", поле №50 11

ПСГГПеремога", поле №51 14
всього 25 !



Додаток №2 
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
розпорядження 
районної 
адміністрації 
«f jf » 2020р. 
№

голови
державної

/У

ЗАХОДИ
з локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму західного 

кукурудзяного жука ПСП"Перемога"на території Балтького району
Одеської області

№
з/п

Назва заходів Об’єм робіт Термін
виконання

Відповідальні за 
виконання

1 2 3 4 5
1. Організаційні Створення технологічних 

карт вирощування 
кукурудзи з урахуванням 
площ заражених західним 

кукурудзяним жуком

3 дня набрання 
чинності 

розпорядження 
до кінця 
вегетації

ПСП"Перемога"

2. Локалізаційно
-ліквідаційні

Дотримання у виявлених 
вогнищах на полях№50- 11 

га,№51 - 14 га, загальна 
площа 25 га агротехніки 
вирощування, сівозміни, 

висівання сортів та 
гібридів, стійких до 

пошкодження західним 
кукурудзяним жуком, 

обробка інсектицидами 
згідно з Переліком 

пестицидів і агрохімікатів, 
дозволених до 

використання в Україні, 
переміщення об’єктів 

регулювання з карантинної 
зони проводити при 

наявності карантинного 
сертифіката. Протягом 

наступних 3 років 
забороняється висівати 
кукурудзу на полях, де

впродовж дії 
розпорядження

ПСП"Перемога"



виявлено західного 
кукурудзяного жука

3. Моніторинг
вогнища
західного

кукурудзяного
жука

Обстеження 100 % 
земельних угідь, ділянок в 
період розвитку західного 

кукурудзяного жука

Липень-
вересень
щороку

Землевласники і 
землекористувачі 

на закріплених 
територіях, 

ПСП"Перемога"
4. Висвітлення в 

засобах 
масової 

інформації 
ходу

виконання 
розпорядженн 
я, пропаганда 

знань про 
західного 

кукурудзяного 
жука та 
методи 

боротьби 3 
ним

Висвітлення інформації 
про виконання 

розпорядження через 
засоби масової інформації, 
розповсюдження листівок 
та плакатів про західного 

кукурудзяного жука, 
проведення семінарів із 

спеціалістами 
сільськогосподарські 

підприємств

Постійно Управління 
фітосанітарної 

безпеки 
Г оловного 
управління 

Держпродспожи в 
служби в 

Одеській області

5. Інформувати 
управління 

фітосанітарної 
безпеки 

Г оловного 
управління 

Держпродспо 
живслужби в 

Одеській 
області про 

хід виконання 
заходів з 

локалізації та 
ліквідації 
вогнища 
західного 

кукурудзяного 
жука

Надання офіційної 
інформації

До 01 липня та 
01 жовтня 
щорічно 

впродовж дії 
розпорядження

ПСП"Перемога"


