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Про запровадх{ення карантинног0

режиму п0 карантиннOму органiзму
американськOму бiлому метеяику в

межах парку <<Приморський>i на

територiТ смт Велика Лепетиха,
Каховсъкого району ХерсонсъкоТ
областi

З п,{етоЮ попередх(ення розповсюдження виявJIеного карантинного

органiзмУ - американськOго бiлого \{етелика (Hyphantria cunea Drury.), у зв'язку

з його надзвичайною агресивнiстю, шкOдочиннiстю та здатнiстю до

розповсюдження за межi виявлених вогнищ' забезпечення локалiзацiт та

лiквiдацii зазначеног0 карантинного органiзму на територiТ району, згiдно з

подаIIням державного фiтосанiтарного iнспектора вiд 27,08.2021 Ns1105_01_

||l0l2i, у вiлповiдriостi до статей 33 та 34 Закону Украiни <Про карантин

рослин)), керуючиСь статтеЮ 6, пунктОшt 7 част1lни шерШоТ cTaTTi i3, пункту 4

bTaTTi 28, пунктом 1 частини першоi cTaTTi 39, частиною першоТ cTaTTi 41

Закону Украiни uПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>:

1, Запровалити З 28 серпня 2021 року на територiТ смт Велика Лепетиха

Каховського району, в межах ' територiТ з багаторiчнимИ зелени]vlИ

насадженнями парку <Приморський> карант1.1иного режи\,tу ITo американеькоN{у

бiлому метелику (Hyphantria cunea Drury.), на площi 3,1 га.

?. Затвердити комплекс фiтосанiтарних заходiв з .']окалiЗацiТ Та ЛiКВiДаЦii

карантинногО органiзмУ - америКанськогО бiлого метелика (Hyphantria

сuпеа Drury.) на TepиTopi'i з карантинниý{ режи]\,1см, що додаються.
3. Особам, у правi в-цасностi або ittшого володirлня (користування) яких

знаходяться земельнi дi.ltянки, на яких виявлено вогнища караflтинного

органiзlrлу - американського бiлого метелика (Hyphantria сuпеа Drury,), провести

захOди щодо лока"чiзацiт та лiквiдацiт вогнищ зазнаL{еного карантинног0

органiзму.
4. Фiзичним та юрид}rчним особам:
4.1. !отриtr,tуЬатися, на територiТ де дiс карантиНний режИIvI, КОМПЛеКСУ

фiтосанiтарних заходiв, затверджених згiдн а п. 2 даного РозпОрялження.

4.2.У разi вияВленнЯ на земелЬних угiддях, якi належать Тшt на правах

власностi або користування, а також пOтужнсстях (об'сктах), на яких

_ ,, здifrснюеться виробшичтво таJабо обiг росЛин' продуктiв росЛиннOГо



Голова районноi
державноТ адмiнiстрацiТ Ната.,Iя СТАДнIк

похOдження карантинного органiзму - аý{ериканського бiлого метелика
(Hyphantria сuпеа Drurу. ) невiдкладн0 повiдомити Головне управлiння
fiержпродспоживслужби в Херсонськiй областi та здiйснити заХоди ЩОДО

локалiзацii' та лiквiдацiТ зазначеного карантинного органiзму,
5. Контроль за виконанням цього розпоряджсння покласти на ПершОГО

заступника голови районноТ державноТ адмiн i сr:раr.цiТ ЛИМАНА Анлрiя.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпоряджеýня голови
районноi державýOТ адм iHi страчii
siд ý-ý, о ý*2о*р r J\to __{ýý_

КОМПЛЕКС ФIТОСАНIТАРНИХ ЗАХОДIВ
з локалiзацii т,а лiквiдацiТ карантинного 0рганiзп,tу -

американського бiлого метелика (Нурhапtгiа сuпеа Dгury.)
на територiТ з rtараriтинl{и]\l режиNlо\l

заборона вивезення з карантиняоi' зони заражених а},{ериканським бiлип.r
метеликом (Hyphantria crtnea Drury.) об'сктiв регулювання;

ВИВеЗеННЯ З КаРаНТИННОi ЗОНИ Об'еКтiв регулювання здiйснюсться покарантинним сертифiкатам, пiсля проведен}rя вiдповiдних фiтосанiтарнихпроцедур;

фумiгашiя заражених аIчlериканським бiлим метеликом об'сктiв
реryлюваннЯ У разi ik вивезеннЯ з карантинноi зони у зону, вiльну вiд
регулъованих шкiд"чивих органiзмiв;

технiчна переробка об'сктiв регулювання, заражених карантиннит\,1и
органiзмами;



а такох(

захисту рослин вiдповiдно до <Перелiку пестицидiв i агрохiмiкатiв дозволених
до використання в YKpaTHi)), з дотрI,1ý,Iанням зазначених в даноп,{у Перелiку та
дilочому законодавствi вимог;

них зонах у

Наталя ЛИМАР

викOнув&ти фiтосанiтарнi правила та здiйснювати фiтосанiтарнi закоди;

Началъник вiддiлу економiки,
агропрOъ{ислового розвитку та екологii


