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ХЕРСОНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від <$(7, Херсон № _____

Про запровадження карантинного 
режиму по американському білому 
метелику (Hyphantria cunea Drury.)

З метою попередження розповсюдження виявленого регульованого 
шкідливого організму — американського білого метелика (Hyphantria cunea 
Drury.) у зв’язку з його надзвичайною агресивністю, шкодочинністю та 
здатністю до розповсюдження за межі виявлених вогнищ, забезпечення 
локалізації та ліквідації зазначеного організму на території Херсонського 
району, у відповідності до статей 33 та 34 Закону України «Про карантин 
рослин», враховуючи поданням державного фітосанітарного інспектора 
Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області від 
20 серпня 2021 року № 03-01-14/01, керуючись статтею 6, пунктом 7 частини 
першої статті 13, частиною першою статті 39, частиною першої статті 41 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Запровадити з 20 серпня 2021 року на території з багаторічними 
зеленими насадженнями по вул. Кузнецька,40, м. Херсона Херсонського району 
Херсонської області карантинний режим по американському білому метелику 
(Hyphantria cunea Drury.) на площі 1,926 га.

2. Затвердити комплекс фітосанітарних заходів з локалізації та ліквідації 
регульованого шкідливого організму -  американського білого метелика 
(Hyphantria cunea Drury.) на території з карантинним режимом, що додаються.

3. Фізичним та юридичним особам:
1) дотримуватися,! на території де діє карантинний режим, комплексу 

фітосанітарних заходів, затверджених цим розпорядженням;
2) у разі виявлення на земельних ділянках, які належать їм на правах 

власності або користування, а також об’єктах, на яких здійснюється 
виробництво та/або обіг рослин, продуктів рослинного походження 
регульованого шкідливого організму -  американського білого метелика 
(Hyphantria cunea Drury.) невідкладно повідомити Головне управління 
Держпродспоживслужби в Херсонській області та здійснити заходи щодо 
локалізації та ліквідації зазначеного карантинного організму.
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4. Начальнику управління інформаційних технологій та взаємодії з 
громадськістю районної державної адміністрації ПЕЧЕНОМУ С.Ю. протягом 
доби з дня видання розпорядження його оприлюднення на офіційному 
веб - сайті районної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови районної державної адміністрації ГОНЧАРА С.В.

Голова районної 
державної адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
районної державної адміністрації

№

КОМПЛЕКС ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАХОДІВ 
з локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму -  

американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury.) 
на території з карантинним режимом

Відповідно до вимог Закону України «Про карантин рослин», з метою 
здійснення заходів з локалізації та ліквідації регульованого шкідливого 
організму - американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury.) на 
території з карантинним режимом здійснюється наступний комплекс 
спеціальних карантинних заходів, спрямованих на знищення вогнищ шкідника 
та запобігання подальшого його розповсюдження:

здійснення контролю за проведенням локалізації та ліквідації 
карантинних організмів особами;

інспектування та фітосанітарна експертиза (аналізи) об’єктів регулювання 
(рослин, продуктів рослинного походження, місць зберігання, упаковки, засобів 
перевезення, контейнерів, ґрунту та будь-яких інших організмів, об’єктів або 
матеріалів, здатних переносити чи поширювати регульовані шкідливі 
організми); і

заборона вивезення з карантинної зони заражених американським білим 
метеликом (Hyphantria cunea Drury.) об’єктів регулювання;

вивезення з карантинної зони об’єктів регулювання здійснюється по 
карантинним сертифікатам, після проведення відповідних фітосанітарних 
процедур;

фумігація заражених американським білим метеликом (Hyphantria cunea 
Drury.) об’єктів регулювання у разі їх вивезення з карантинної зони у зону, 
вільну від регульованих шкідливих організмів;

технічна переробка об’єктів регулювання, заражених карантинними 
організмами;

рослини, продукти рослинного походження та інші об’єкти регулювання, 
заражені карантинними організмами, які неможливо знезаразити або направити 
на технічну переробку, підлягають знищенню в порядку, встановленому 
законом.

'Особи, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з 
виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням, торгівлею 
рослинами і рослинними продуктами, зобов’язані:

виконувати фітосанітарні правила та здійснювати фітосанітарні заходи; 
виконувати законні розпорядження центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, щодо 
проведення відповідних карантинних заходів;



подавати на вимогу спеціалістів центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, відомості про 
об’єкти регулювання;

здійснювати систематичний моніторинг земельних ділянок, які належать 
їм на правах власності або користування, а також об’єктів, на яких 
здійснюється виробництво та/або обіг рослин, продуктів рослинного 
походження з метою виявлення регульованих шкідливих організмів;

у разі здійснення ліквідації американського білого,метелика (Hyphantria 
cunea Drury.) хімічними засобами боротьби застосовувати виключно дозволені 
до використання засоби захисту рослин відповідно до Переліку пестицидів і 
агрохімікатів дозволених до використання в Україні, з дотриманням зазначених 
в даному Переліку та діючому законодавстві вимог;

сприяти проведенню карантинних заходів у карантинних та прилеглих до 
них зонах у разі виявлення карантинних організмів;

Особи, винні в порушенні законодавства про карантин рослин, несуть 
відповідальність згідно із законом.

В.о. начальника відділу оборонної 
та мобілізаційної роботи, цивільного 
захисту, взаємодії з правоохоронними 
органами районної державної адміністрації


