УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20^ Р.

№

cS.SE

Про запровадження карантинного
режиму на рак картоплі на земельних
ділянках приватної власності загальною
площею 0,44 га на території смт.Берегомет
Вижницького району Чернівецької області
Керуючись статтею 6, частинами 1 та 4 статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», статтями 16, 33 та 34 Закону України «Про
карантин
рослин»,
розглянувши
подання Г оловного
державного
фітосанітарного інспектора Чернівецької області від 12.08.2020 року за
№
Вих-24ю06/01-3047-20 «Про підтвердження карантинного режиму на рак
картоплі в смт. Берегомет Вижницького району Чернівецької області на площі
0,44 га», на підставі висновків фітосанітарної експертизи Чернівецької обласної
фітосанітарної лабораторії Державної служби з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів від 28.07.2020 № № ФЛ-24/002216-В,
ФЛ-24/002217-В, ФЛ-24/002218-В, ФЛ-24/002219-В, ФЛ-24/002220-В, ФЛ24/002221-В, ФЛ-24/002222-В, ФЛ-24/002223-В, ФЛ-24/002224-В, ФЛ-24/
002225-В та ФЛ-24/002226-В, з метою запобігання поширенню за межі
карантинної зони регульованого шкідливого організму - раку картоплі,
збудником якого є гриб Бупсіїуіїіит епбоЬіойкит (БсЬПЬегБку) Регсіуаі:
1. Запровадити карантинний режим на рак картоплі, виявлений в смт.
Берегомет Вижницького району Чернівецької області на земельних ділянках
приватної власності загальною площею 0,44 га, згідно з переліком, що
додається.
2. Затвердити план фітосанітарних заходів щодо локалізації та ліквідації
регульованого шкідливого організму - збудника хвороби раку картоплі -

8упсйу1тшт епбоЬіоіїкшп (БсІїіІЬегБку) РегсіуаІ на території смт.Берегомет
Вижницького району Чернівецької області, що додається.
3. Юридичним і фізичним особам, які знаходяться в карантинній та
дотичній до неї зоні, вільній від регульованого шкідливого організму збудника хвороби раку картоплі - БупсЬуїгіит епсіоЬіоНкит (БсЬіІЬегБку)
Регсіуаі, вивезення об’єкта регулювання проводити за карантинними або
фітосанітарними сертифікатами.
4. Заборонити власникам земельних ділянок в зоні карантину
вирощування об’єкта регулювання на ураженій збудником хвороби раку
картоплі - Бупсіїуїхіит епбоЬіоИкит (БсІїіІЬегБку) Регсіуаі території.
5.
Рекомендувати
Берегометській
селищній
раді,
суб’єктам
господарювання, що знаходяться в дотичній до карантинної, вільній від
регульованого шкідливого організму збудника хвороби раку картоплі БупсЬуїгіит епбоЬіоїікит (БсйіІЬегБку) Регсіуаі зоні, з метою своєчасного
виявлення карантинного організму проводити систематичні обстеження об’єкта
регулювання та в разі виявлення ознак ураження негайно повідомити Головне
управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, знищити уражені
посадки радикальним методом (спалення), провести дезінфекцію інвентаря та
знезараження грунту карбамідом (100 гр/м).
6. Встановити, що :
6.1. У межах карантинної зони управлінням фітосанітарної безпеки
Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області
здійснюються такі спеціальні заходи : інспектування об’єктів регулювання,
проведення нагляду ; контроль за локалізацією та ліквідацією карантинного
організму - збудника хвороби раку картоплі - Бупсйуітшт епсІоБіобкит
(ЗсШЬегБку) Регсіуаі ; заборона вивезення з карантинної зони заражених
карантинними організмами об’єктів регулювання.
6.2. Здійснення заходів з локалізації і ліквідації вогнищ ураження
карантинним організмом - збудником хвороби раку картоплі - Бупсйуїтіит
епсІоЬіоикит (БсЬіІЬегБку) РегсіуаІ проводиться за рахунок землевласників фізичних осіб на закріплених територіях, відповідно до переліку, викладеному
в додатку до пункту 1 цього розпорядження.
7. Відділу організаційної роботи,
документообігу, контролю
та
інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації
забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному сайті
Вижницької районної державної адміністрації на протязі доби після його
підписання.
8. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення
9. Встановити час дії карантину з моменту набрання чинності цим
розпорядженням до повної ліквідації регульованого шкідливого організму
збудника хвороби раку картоплі - Бупсйуїхшт епбоЬіойкит (БсІїіІЬегБку)

Регсіуаі в зоні карантину, згідно з переліком, викладеним в додатку до пункту 1
цього розпорядження.
10. Рекомендувати Головному управлінню Держпродспоживслузби в
Чернівецькій області здійснювати координацію дій щодо виконання цього
розпорядження.
11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Миколу ФЕДОРОЩАКА.

Голова районної
державної адміністрації

Михайло ЧОРНЕЙ

Додаток до розпорядження
райдержадміністрації від
« Д »
(79
№ <2, 5 %

2020 р.

ПЕРЕЛІК
власників земельних ділянок, в межах яких запроваджується карантин
на рак картоплі, збудником якого є грибок
БупсИуЧіит епсІоЬіоіікит (БсІїіІЬегвку) Регсіуаі
№ ПІБ власника земельної ділянки
з/п

Площа земельної
ділянки, на якій
запроваджується
карантин,га
0,03

1.

Берник М.С.

2.

Говалешко Г.М.

0,03

3.

Друк І.О.

0,03

4.

Марчук В.Д.

0,04

5.

Марчук С.Г.

0,03

6.

Ткачук О.Я.

0,04

7.

Бужора М.І.

0,06

8.

Бучек Ю.П.

0,05

9.

Ковалюк О.П.

0,04

10 Говалешко М.І.

0,03

11. Максимюк Г.Ф

0,06

Загальна площа

0,44

Головний спеціаліст відділу ЖКГ,
містобудування, архітектури,
інфраструктури, енергетики, захисту
довкілля та надання адміністративних
послуг райдержадміністрації

№ та дата
висновку
фітосанітарної
експертизи
ФЛ-16/002216 від
28.07.2020 року
ФЛ-16/002217 від
28.07.2020 року
ФЛ-16/002218 від
28.07.2020 року
ФЛ-16/002219 від
28.07.2020 року
ФЛ-16/002220 від
28.07.2020 року
ФЛ-16/002221 від
28.07.2020 року
ФЛ-16/002222 від
28.07.2020 року
ФЛ-16/002223 від
28.07.2020 року
ФЛ-16/002224 від
28.07.2020 року
ФЛ-16/002225 від
28.07.2020 року
ФЛ-16/002226 від
28.07.2020 року
X

Галина ВАТРИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної державної
адміністрації
«___»__________2020 року №_____
ПЛАН
фіто санітарних заходів щодо локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму - збудника хвороби раку картоплі БупсЬуМит епйоЬіоіікит (БсЬіІЬегвку) РегсіуаІ, на території смт.Берегомет Вижницького району Чернівецької області
№
з/п

Найменування заходів

1.

Здійснення державного контролю за проведенням
локалізації та ліквідації регульованого шкідливого
організму
Інспектування об’єктів регулювання в карантинній
зоні (проведення карантинного огляду під
карантинних матеріалів і об’єктів з відбором
зразків для фітосанітарної експертизи
Моніторинг вогнищ ураження картоплі хворобою
на рак

2.

3.

4.

5.

Знищення уражених посадок радикальним методом
(спалювання),
дезінфекція
інвентаря
та
знезараження грунту
Знезараження (фумігація) об’єктів регулювання у
разі їх вивезення з карантинної зони у вільну від
регульованих шкідливих організмів зону

Термін виконання

Відповідальні за виконання заходів

Протягом
карантинного
періоду
Протягом
карантинного
періоду

Фітосанітарна інспекція управління
безпеки ГУ Держпродспоживслужби
області
Фітосанітарна інспекція управління
безпеки ГУ Держпродспоживслужби
області

У
вегетаційний
період протягом
карантинного
періоду
Протягом
карантинного
періоду
Протягом
карантинного
періоду

Суб’єкти господарювання (незалежно від форми
власності), Берегометська селищна рада, управління
фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області
Суб’єкти господарювання

Головний спеціаліст відділу житлово-комунального
господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури,
енергетики, захисту довкілля та надання адміністративних
послуг Вижницької районної державної адміністрації

фітосанітарної
в Чернівецькій
фітосанітарної
в Чернівецькій

Особи, які здійснюють господарську діяльність,
пов’язану з виробництвом, переробкою, зберіганням,
транспортування, торгівлею об’єктами регулювання

Галина ВАТРИЧ

