КОПІЯ

УКРАЇНА

Любашівська районна державна адміністрація
Одеської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від ЗО липня 2020 р.

смтЛюбашівка

№ 144/Ад-2020

Про запровадження карантинного
режиму по західному кукурудзяному
жуку в Любашівському районі
Відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації",
розділу 4 статі 33, статті 34 Закону України "Про карантин рослин", враховуючи подання
державного фітосанітарного інспектора Головного управління Держпродспоживслужби в
Одеській області Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів Анатолія Діденкула від 29 липня 2020 року № 40 про виявлення
вогнища регульованого шкідливого організму - західного кукурудзяного жука на
території товариства з обмеженою відповідальністю "Кіпер Агро" (с. Арчепитівка
Любашівського району) та товариства з обмеженою відповідальністю "НВП" Агро-Ритм"
(емт Любашівка Любашівського району) , у зв’язку з його шкодочинністю, здатністю до
розповсюдження, з метою локалізації та ліквідації даного карантинного організму,
проведення винищувальних заходів механічним, агротехнічним та хімічним шляхами:
1. Запровадити карантинний режим на територіях, які перебувають в користуванні
сільськогосподарських підприємств району, згідно додатка.
2. Затвердити:
2.1. межі карантинних зон, в яких запроваджується карантинний режим по
західному кукурудзяному жуку (додаються);
2.2. систему фітосанітарних заходів з локалізації та ліквідації вогнищ регульованого
шкідливого організму - західного кукурудзяного жука (додається).
3. Строк дії карантинного режиму запровадити з моменту набрання чинності цього
розпорядження до остаточного знищення вогнищ західного кукурудзяного жука на
території Любашівського району.
4. Рекомендувати землекористувачам та суб’єктам господарювання всіх форм
власності, що займаються заготівлею, зберіганням, вирощуванням, реалізацією та
переробкою рослинних матеріалів на території Любашівського району:
4.1. суворо дотримуватися карантинних вимог на територіях, де запроваджено
карантинний режим;
4.2. надавати послуги з вантажоперевезення лише за наявності карантинного та
фітосанітарного сертифікатів;
4.3. здійснювати систематичні обстеження земельних угідь, ділянок у період
розвитку західного кукурудзяного жука на предмет виявлення шкідника.
5. Запропонувати Головному управлінню Держпродспоживслужби в Одеській
області Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту

споживачів забезпечити висвітлення в районній газеті "Хлібороб" ілюстрованого
матеріалу про західного кукурудзяного жука та методи боротьби з ним.
6. Головному спеціалісту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії
з правоохоронними органами районної державної адміністрації Миколі Бурлаці дане
розпорядження оприлюднити на офіційному веб-сайті Любашівської районної державної
адміністрації.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

(підпис)

Геннадій Бамбура
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Додаток
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
ЗО липня 2020 р. № 144/Ад-2020

Список сільськогосподарських підприємств Любашівського району
на територіях яких запроваджується карантинний рижим
по західному кукурудзяному жуку

Населений пункт

Господарство
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ТОВ "НВП" Агро-Ритм"

с. Арчепитівка
смт Любашівка

Головний спеціаліст з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами районної
державної адміністрації
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
ЗО липня 2020 р. № 144/Ад-2020

Межі карантинних зон, в яких запроваджується карантинний режим у
Любашівському районі в зв’язку з виявленням західного кукурудзяного жука

Назва господарства
ТОВ "Кіпер Агро"
ТОВ "НВП" Агро-Ритм"

Межі карантинної зони
Поле № А 10.8

Площа
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22

Поле № Комуна

27
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
ЗО липня 2020 р. № 144/Ад-2020
Система фітосанітарних заходів
з локалізації та ліквідації вогнищ регульованого шкідливого організму - західного
кукурудзяного жука на території ГОВ "Кіпер Агро", ТОВ "НВП" Агро-Ритм"
Любашівського району
№
з/п
1.

2.

о
J.

Назва заходу

Об’єм робіт

Створення
технологічних карт
вирощування
кукурудзи 3
урахуванням
зараження площ
західним
кукурудзяним жуком
Обстеження
Моніторинг
100 % земельних
вогнищ західного
угідь, ділянок у
кукурудзяного
період розвитку
жука
західного
кукурудзяного жука
Організаційний

Локалізаційно ліквідаційні
заходи

Заборона висіву
кукурудзи в
заражених полях
протягом
наступних трьох
років дотримання у
виявлених
вогнищах
агротехніки
вирощування
сівозмін, висівання
сортів стійких до
пошкодження
західним
кукурудзяним
жуком,обробка
інсектицидами
згідно з Переліком
пестицидів і
агрохімікатів
дозволених до
використання в
Україні

Термін
виконання
3 дня набрання
чинності
розпорядження
до кінця
вегетації

Відповідальні за
виконання
ТОВ "Кіпер Агро",
ТОВ "НВП" Агро-Ритм"
землевласники,
землекористувачі
господарств всіх форм
власності (за згодою)

Червень жовтень
щороку

Землекористувачі та
землевласники на
закріплених територіях
Головного управління
Держпродспоживслужби
в Одеській області (за
згодою)
ТОВ "Кіпер Агро",
ТОВ "НВП" Агро-Ритм"

протягом
вегетаційного
періоду

4.

Профілактичні
заходи,
спрямовані на
недопущення
розповсюдження
західного
кукурудзяного
жука за межі
карантинної зони

5.

Висвітлення в
засобах масової
інформації
пропаганди знань
про західного
кукурудзяного
жука та методи
боротьби з ним

Фітосанітарний
контроль за
вивезенням зерна,
зернопродуктів,
зерновідходів,
фуражу за межі
карантинної зони;
огляди та
контрольні
обстеження посівів
кукурудзи в
господарствах та на
присадибних
ділянках
розповсюдження
листівок та плакатів
про регульовані
шкідливі організми

Щорічно в
період
вегетації

Головне управління
Держпродспоживслужби
в Одеській області,
землевласники,
землекористувачі,
власники присадибних
ділянок (за згодою)

Постійно

Головне управління
Держпродспоживслужби
в Одеській області

