УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про запровадження
карантинного реж иму по
регульованому шкідливому
організму бактеріальному
в ’яненню кукурудзи та
заходів боротьби з ним
Розглянувши подання Головного управління Держпродсіїоживслужби у
Львівській області від 11 вересня 2018 року №7-1-13/7784 у зв’язку з
виявленням нових вогнищ захворювання кукурудзи, яке спричиняє
регульований шкідливий організм - бактеріальне в ’янення кукурудзи Рапіоеа
зІе\уагІіі на території Городоцького району, а також з метою його локалізації та
ліквідації, керуючись ст.10 розділу П, ст. 33, ст. 34 розділу IV, ст.49 розділу VII
Закону України «Про карантин рослин» від 30.06.1993 року №3348-ХІІ, ст. 21
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 року
№586-ХІУ.
1. Запровадити карантинний режим по регульованому шкідливому
організму - бактеріальному в'яненню кукурудзи на території Городоцького
району згідно з додатком 1
**
2. Затвердити план заходів з локалізації, ліквідації та недопущення
подальшого
розповсюдження
регульованого
шкідливого
організму
бактеріального в ’янення кукурудзи на території Городоцького району згідно з
додатком 2.
3. Відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату
райдержадміністрації (Марусяк X.) опублікувати дане розпорядження на
офіційному сайті райдержадміністрації.
3. Контроль за виконацням розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації І.Ковальчука.
Голова районної
державної адміністрації

\
В.Ременяк

Додаток 1
до розпорядження голови Городоцької
районної державної адміністрації
в ід "
,
2018 р. №_______
Перелік виявлених вогнищ, та перелік населених пунктів Городоцького району
з карантинним режимом по регульованому шкідливому організму бактеріальне в’янення кукурудзи Рапіоеа 8іе\уагііі

№
з/п

Дата
Назва
^запровадження
міської,
карантинного
сільської,
режиму
селищної ради

1

Кліцьківська
сільська рада

2

Кліцьківська
сільська рада

к

Назва населених
пунктів, 3
Перелік вогнищ, де
карантинним
! виявлено амброзію
режимом по
полинолисту
бактеріальному
в’яненню
кукурудзи

Площа
виявленого
вогнища,
га

с. Кліцько

720Кліцько006

10,0

с. Кліцько

к.
723Кліцько012

69,0

і

ВСЬОГО
►

Керівник відділу агропромислового розвитку
Городоцької райдержадміністрації

*■*

-

Землекористувач, та його
юридична адреса

ТзОВ "Захід-Агро МХП" 77000,
Івано-Франківська обл., м.
Рогатин, вул* Шашкевича, 20, А*
Код ЄДРПОУ 37042858

79,0
*
►

Н.Асеєва

| »

Додаток 2
до розпорядження голови Городоцької
районної державної адміністрації
* в ід "
" XI
2018 р. № 3

(• •

ПЛАН
заходів з локалізації, ліквідації та недопущення подальшого розповсюдження на території Городоцького району захворювання
кукурудзи, яке спричиняє регульований шкідливий організм — бактеріальне в’янення кукурудзи Рапіоеа 8іе\уагШ.

№

з/п
1

1

Назва заходів

Об’єм робіт

Термін
виконання

2
3
4
Забезпечити проведення заходів з локалізації та ліквідації
виявлених вогнищ захворювання кукурудзи, яке
спричиняє
регульований шкідливий організм
бактеріальне в’янення кукурудзи (Рапіоеа зІелуаПіі) за
рахунок коштів землевласників і землекористувачівсільЬькогоспо'дарських ' підприємств, юрйдичних ‘ і
фізичних осіб, а також за рахунок коштів місцевих На
всій площі
бюджетів:
виявлених вогнищ, У період вегетації
зазначеній
в с/г
культур
1.На заражених ділянках провести боротьбу з комахами додатку
1 щорічно
(СЬаеІоспета риіісагіа МеІзЬ, ОіаЬгоІіса ишіесітршісШа розпорядження.
Мап, СЬаеІоспета депіісиїаіа, Беїіа ріаіига Меі§, А§гіоІез
тапсиз 8ау, РЬу11орЬа§а зр.), які є переносниками
бактеріального в’янення кукурудзи (Рапіоеа зіедуагііі)
препаратами згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів,
дозволених до використання в Україні.
Ь

2. Провести збір зерна кукурудзи з заражених ділянок у
максимально стислі строки з проведенням подальшої

і.

Відповідальні
за
1
виконання
5

Землевласники
і
землекористувачісільськогосподарські
підприємства, юридичні і
фізичні
особи,
що
займаються вирощуванням
сільськогосподарської
продукції,
зазначені
в
додатку 1
Розпорядження.

технічної переробки. У разі тимчасового зберігання
зараженого зерна кукурудзи складування здійснювати в
ізольованому складі окремо від інших культур. Після
вивантаження зараженого зерна кукурудзи провести
дезінфе ' жладу.
3. Не допускати переміщення грунту з вогнищ.
Проводити очистку, та знезараження технологічного
транспорту,
сільгоспмашин
та
знарядь,
що
застосовуються при збиранні врожаю кукурудзи на
заражених площах. Сільськогосподарську техніку та
транспортні засоби очищати від грунту і залишків
рослин кукурудзи до того, як вони покинуть зону
вогнища.
4. Знищення рослинних решток. Після обробітку грунту
на заражених площах, при переїзді на інше поле,
обов’язкове знезараження техніки та інвентаря
доступними дезінфікуючими засобами.
5.Дотримання сівозміни, яка виключає повторне
вирощування кукурудзи на полі де виявлення вогнище
бактеріального в’янення кукурудзи (Рапіоеа зїе\уагІіі).
‘ Забезпечити дистайціюваннЯ від можливих джерел
інфекції не менше ніж на 1000 м.
6.Сівбу кукурудзи проводити якомога раніше здоровим
насіннєвим матеріалом не нижче другої репродукції щоб
уникнути накопичення інфекції в посівному матеріалі.,
сортами стійкими до бактеріального в’янення кукурудзи
(Рапіоеа зіе^агііі). На насіннєвих посівах проводити
фітосанітарні прополки.
7. Для посіву використовувати насіння кукурудзи, яке
пройшло фітосанітарний контроль.
8.Проводити боротьбу з смітною рослинністю протягом
усього періоду вегетації._____________________________

2.
(* '
♦' ■
Вивезення об’єктів регулювання з карантинної зони
здійснювати після проведення фітосанітарного контролю
у супроводі карантинного сертифіката.

Вся
кількість
об’єктів
регулювання,
що
вивозиться
3
карантинної зони

3.
і
Вивезення зараженого зерна кукурудзи з карантинної
зони здійснювати після укладення окремої угоди з
підприємством на його
переробку з дотриманням
встановлених карантинних (фітосанітарних) заходів та з
визначенням конкретних термінів.
*.

4.

5.

»-

.к

к

Вся
кількість
об’єктів
регулювання,
що
ВИВОЗИТЬСЯ

3

карантинної зони
*

•.

Землевласники
і
землекористувачі- .
'* сільськогосподар-ські
підприємства, юридичні і
Постійно
фізичні
особи,
що
займаються вирощуванням
та
реалізацією
сільськогосподарської
продукції
Землевласники
і
землекористувачісільськогосподарські
підприємства, юридичні і
фізичні
особи,
що
Згідно визначених займаються вирощуванням
термінів
та
реалізацією
сільськогосподарської
продукції,
зазначені
в
додатку 1<
Розпорядження.

Вся
кількість
об’єктів *■
Перевезення об’єктів регулювання з карантинної зони
регулювання,
що
здійснювати
лише при наявності карантинних
вивозиться
3 Постійно
сертифікатів.
карантинної зони.

Забезпечити дотримання карантинних (фітосанітарних) Вся
кількість
заходів при транспортуванні, зберіганні, переробці та об’єктів
Постійно
реалізації об’єктів регулювання.
регулювання,
що
транспортується,

*Транспортні
організації,
юридичні і фізичні особи, що
надають
послуги
з
перевезення вантажів
н

Транспортні
організації,
юридичні і фізичні особи, що
надають
послуги
з
перевезення вантажів

зберігається,
переробляється
реалізовується

»♦

6.

і*

та

Сільськогосподарські
підприємства, юридичні і
фізичні
особи,
що
займаються
заготівлею,
зберіганням, вирощуванням,
реалізацією та переробкою
сільськогосподарської
продукції

На всю кількість
Згідно
Забезпечити видачу карантинних сертифікатів на об’єкти об’єктів
Головне
управління
встановлених
регулювання, які вивозяться з карантинної зони згідно регулювання,
що
Держпродспоживслужби у
законодавчих
поданих особами заяв.
ВИВОЗИТЬСЯ
3
Львівській області
вимог.
карантинної зони
Вивезення (ввезення) насіннєвого матеріалу здійснювати Постійно, 100 %
7.
Голсвне
управління
>
після огляду та лабораторної експертизи в супроводі догляд
та В
міру
Держпродспоживслужби у
карантинного (фітосанітарного) сертифіката.
експертиза об’єктів поступлення
Львівській області
регулювання
8.
Сільськогосподарські
Вся
кількість
підприємства, юридичні і
Ввезення насіннєвого матеріалу з-за кордону проводити
об’єктів
фізичні
особи,
що
лише при наявності фіосанітарного сертифіката країнирегулювання,
що
займаються
ввезенням,
*■ експортера. Ввезення з карантинних зон інших областей ввозиться
на ♦Постійно*
“■вирощуванням
♦
та
України проводити лише при наявності карантинних
територію
реалізацією
сертифікатів.
Забороняється завезення ураженого
Жидачівського
сільськогосподарської
насіннєвого матеріалу з країн розповсюдження вірусу.
району.
продукції.
*►
Інформувати
Головне
управління
9.
Землевласники
і
На всіх площах, де
Держпродспоживслужби
у
Львівській
області,
землекористувачівиявлено вогнища Щороку протягом
управління агропромислового розвитку
районної
сільськогосподарські
бактеріального
вегетаційного
державної адміністрації про хід виконання плану заходів
підприємства, юридичні і
вянення кукурудзи, періоду, збирання
з локалізації та ліквідації вогнищ
захворювання
фізичні
особи,
що
зазначених
кукурудзи станом
кукурудзи, яке спричинене
регульованим шкідливим
займаються вирощуванням
в
додатку
1 на перше число
організмом-бактеріальним в’яненням кукурудзи (Рапіоеа
сільськогосподарської
розпорядження
кожного місяця.
зіехуагііі).
продукції,
зазначені
в
додатку 1 розпорядження.

10.
Моніторинг вогнищ
з регульованим шкідливим
організмом - бактеріальним в’яненням кукурудзи (Рапіоеа
зіемгагііі).
|
Р '

11.

Огляд, обстеження
та фітосанітарна експертиза на
виявлення бактеріального в’янення кукурудзи (Рапіоеа
зіеууайіі) усього рослинного матеріалу.

12.

Надавати прогноз поширення регульованого шкідливого
організму-бактеріального в’янення кукурудзи (Рапіоеа
з1е\¥аг1іі).

Щорічне обстеження
території
3
карантинним
режимом
у
тйначені терміни.
На
всіх площах
згідно
планових
завдань у визначені
терміни
На
всіх площах
посіву
сільськогосподарськ
их культур

13.
Сприяння державним
фітосанітарним інспекторам у
виконанні покладених на них функціональних обов’язків
щодо
контролю
за
проведенням
карантинних
(фітосанітарних) заходів з локалізації та ліквідації вогнищ
бактеріального в’янення кукурудзи (Рапіоеа зіедуагііі).
і.

14.

15.

.

*■

»

і.

.і.

Осіб
зазначених в
додатку 1
розпорядження
*

Червень-жовтень.

Головне
управління
Держпродспоживслужби у
Львівській області
'>
V

Від
’
фази
Головне
управління
проростання
до
Держпродспоживслужби у
фази
молочної
Львівській області
стиглості зерна.
Постійно

Головне
управління
Держпродспоживслужби у
Львівській області

Землевласники
і
землекористувачіПри
здійсненні сільськогосподар-ські
підприємства, юридичні і
заходів
фізичні
особи,
що
фітосанітарного
моніторингу
займаються вирощуванням
(обстежень)
сільськогосподар-ської
продукції^
зазначені
в
І
додатку 1 розпорядження.

По мірі можливості передбачити кошти державного
бюджету
на виготовлення друкованої продукції
(листівки, буклети, календарі, плакати тощо), щодо
захворювання кукурудзи, яке спричиняє регульований
У
межах
шкідливий організм бактеріальне в’янення кукурудзи
кошторисних витрат
(Рапіоеа зіедуагііі) та інших карантинних регульованих
шкідливих організмах.

Щороку,*
Головне
управління
при
складанні
Держпродспоживслужби у
кошторису витрат
Львівській області
на наступний рік

Доводити до громадськості
інформацію про
2 статті,
шкодочинність захворювання кукурудзи, яке спричиняє
регульований шкідливий організм бактеріальне в’янення 10 буклетів

3 01.05
по 30.09,
щороку

Головне
управління
Держпродспоживслужби у
Львівській області

кукурудзи (Рапіоеа 8Іе\уагІіі) та заходів боротьби з ним
шляхом публікацій в місцевих ЗМІ і розповсюдження
серед населення матеріалів (листівок, календарів,
буклетів).
16.

17.

Управління
агропромислового розвитку
РДА

У^дть у навчальних семінарах, курсах, шкоЛаїх фермерів,
у проведенні днів поля, де інформувати виробників
сільськогосподарської продукції про шкодочинність
захворювання кукурудзи, яке спричиняє регульований
1
шкідливий організм бактеріальне в’янення кукурудзи
(Рапіоеа 5Іе\уагйі) та заходів боротьби з ним.

Посилити контроль за виконанням плану заходів у зонах
і з карантинним режимом по регульованому шкідливому
організму бактеріальному в’яненню кукурудзи (Рапіоеа
зіелуагііі) землевласниками
та землекористувачами,
сільськогосподарськими підприємствами, юридичними
та фізичними особами, що займаються вирощуванням та
переробкою
сільськогосподарської
продукції.
Притягувати
винних
осіб
до
адміністративної
відповідальності за невиконання . плану заходів (ст.105,
106, 188-26 Адмінкодексу).

Керівник відділу агропромислового розвитку
‘Городоцької районної державної адміністрації
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