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Про запрOвадження карантиннOr,о

рsжкму IIс карантиннсму органiзму *
зfl}iiдýсму KBiTKовоMy трипсу на
терит*рiТ смт ýнiпряни м. Нова
Каховка ХерсонськоТ областi

З мето}о попередження пOширенrч" 
"Йu*пенOго 

карантиннOго органiзму *
захiдного квiткового трипсу (Franklinie}la occidentalis) у зв'язку з його
ЕаД3ВИqаЙною агресИвнiстю, шкодочиннiстю та здатнiстrо до розповсюдження
За МеЖi ВИЯвлеfiих вогнищ, забезпечення локаJIiзацiТ та лiквiдацii зазначенOго
КаРаНТИННСГ0 орГаНiЗМу! враховуючи псдання головного дер}кавного
фiтосанiтарного iнсгtектора областi, вiдповiдно дс статей 33 та 34 Закону
Украiни кПро карантин рослин)), керуючись статтями 6, 1З, пунктом l частини
першоi та частиною четвертою стаггi З9, частино}о першOю cTaTTi 41 Закону
Украi.ни кПро мiсцеве державнi адмiнiстрацiii> :

1. Запрозадити з 28 жовтня 202а року карантинний режим по
караfiтиЕнOмУ органiзму захiдному KBiTKoBoMy трипсу (Frankliniella
occidentalis) на площi ?1з7,2 кв. м на територiт кOмплексу хоJIодильника
дочрнъого пIдприемствА товлриствА з оýмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНiСТЮ КЮГТАРА> (ДНIПРЯНСЪКА АГРАРНА ФIРМА
IM. СолоДУХIнА}, розташованого за адресою: вул. Корсунська, J,,

смт fiкiпряни, м- Нова Каховка, Херсонська областъ.
?, ЗатверДити комгIJIекс фiтосанiтарних заходiв з локалiзацiТ та лiквiдацiT

каран,гиннOгс органiзму --захiдного квiткOвого трипсу {Frankliniella occidentalis)
на TýpиTOpii з карантинним режимом, що додаютъся"

З. ДОЧIpНЬОIЧ{У IТIДПРИСМСТВУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕItОЮ
ВIШоВIДАЛЬНIСТЮ кК)ГТАРА> кf,НIПРЯНСЬкд дГРАРнд ФIРh{д
IM. соЛОДУХlНА)), на r^ериlгорii яксг0 ýиявл8н0 вогнище карантинног0
органiзму * захiдного квiтксrвого трилсу (Fr:ankliniella oscidentalis), провtsсти за
власниfi рахунOк захOди з йоr,о лока,ltiзацiТ т:а.lliквiдацii.

4. Контроль за виконанням цього рOзIторяджецня за"чишаю за собою.

Перший заступник гоJIOви
обласноi д*ржавноi адмiнiстрацiТ д.БутрIЙ



зА,гвЕрд}кЕно
Розпоlэядження гOлови
обласноТ дерiкавнOТ адмirriстраllii
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КОМilЛЕКС ФIТОСАНIТАРНИХ ЗАХОДIВ
з локалiзацiТ та лiквiдацii карантинного органiзму *.

захiдного квiтковогс трипсу {Frankliniella occidentalis)
на TepиTopii з карантинним режимом

1. Вiдповiдl"lо до вимOг Заколlу УкраIни кПро карантин рослиi-1)), з мЕтою
локалiзацii та лiквiдацiТ регульованого шкiдливого органiзму захiдного
квiткового триfiсу (Frankliniella occidentalis) на територiТ з карантиЕним режимом
здiйснюстъся комIшекс спецiа;lьних карентинних заходiв, спрямованих на
знищення всгнища шкiдника та запобiгання подальшому його розповсюдженню?
а саме:

1) контроль за проведенням локалiзацii та лiквiдацii карантинних
органiзмiв;

2) iнспектування та фiтосанiтарна експертиза (аныriзи) об'сктiв
реrуýювання (рослин, продуктiв росfiинного поход}к9ння, ьс сцъ зберiгання,

упакOЁки, засобiв перевезýння, контейнерiв, грунту та будь-яких iнших
ортакiзмiв, об'сктiв або матерiачiв, здатних переносити чи поширювати

регудьOвакi шкiдливi оргакiзп.tи );

З) забороняеться вивезення з карантинноТ зони заражених захiдним
квiтковим трипýом об'сктiв регулювання;

4) вивезення з карантинноi зони об'сктiв регулювання здiйсшюсться тiльки
згiдно з карантинними сертифiкатами пiсля проведення вiдповiдних

фiтосанiтарних процедур ;

5) фумiгачiя заралrених захiдним квiтковим трипсом об'сктiв регудIOвання
у разi tx вивезенI*я з к&рантинноi зани у зOну, вiльну вiд реryльоааЕих шкiдливик
органiзмiв;

6) технiчна переробка об'сктiв реryлювання, заражених карантинними
оргаýiзмеми.

2. Рослини, продукти рослинного похOдження та iншi об'скти

регулювsнýя, apaжeHi карантинними органiзм&ми} якi неможливо знезаразити
або направити на технiчну переробку, пiдлягаютъ знищеЕню в Установленому
законом порядку.

3. IIiдприсмство, якg провадить господарську дiялънiсть, гtов'язану з

виробництвOм, переробкою, зберiганням, транспортуванням, торгiвлею

роеflI,Iýами i рослинними прсдуктами, зобов' язане :

1) виконувати фiтосанiтарнi правила та здiйснюЕати фiтосанiтарн,i захOди;
2) виконувати законнi розпоряджепня територiальнсго пiдроздiлу

цеЕтрального органу виконавчоi влади, що реалiзус державну полiтнку у сферi
каранти,ну рослин, щодо проведення вiдповiлних карантинних заходiв;
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З) подаватн }1а вимOгу сгtецiалiстiв територi€lJIьнOгQ пiдрозлiлу
ц€ýтрального органу виконавчоi влади, що реалiзу€ державну полiтику у сферi
карантиНу рOслиý, вiДоп,rос.гi про об'екти реryлювання;

4) здiйскювати системаТичкий монiторинг земельних угiдъ, що ншIе}i(атъ
йомУ на шравi BJIacHocTi абО користуВанняО а такOЖ пстужнОстеЙ (об'сктiВ), на
яких здiйснюсться виробництво тdабо обiг роýлин, Продуктiв рослинног0
походження, з метою виявлення реryльованих шкiдливих органiзмiв.

У випадку виявJlе}Iня карантин}Iих органiзмiв кевiдкладно повiдомляти
ПРО Це ДеРЖаВНОГО фiтосанiтарного iнспектора та вживати заходiв з ik локьтiзацii
та лiквiдацii;

5) У раЗi лiквiдацii закiдного квiткового трипсу хiмiчними засобами
боротьби застOсOвувати виключно дозвýленi до використання засоби захисту
рOслЕН вiдповiднО дО ПерелiкУ пестицндiВ i alpoxi,MiKaTiB, дозволених до
використання в YKpaiHi;

6) сrrрияти шроведенню карантинних':заходiв у карантинних та llрилf,глих
до них зонах у разi вияtsлення карантинних органiзмiв.

Головний державний
фiтосанiтарний iн*пектор
ХерсонськоТ облаетi л.кOломIсtь


