
УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови районної державної адміністрації 

/У Сі/ • № /Зз~ 

Про запровадження карантинного режиму щодо регульованого 
шкідливого організму - американського білого метелика 
(Нуріїапігіа сипеа Бгигу) 

Керуючись статтями 6, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 33, 34 Закону України "Про карантин рослин", на 
підставі подання державного фітосанітарного інспектора Головного управління 
Держпродспоживслужби в Запорізькій області від 11.09.2020 № б/н, у зв'язку з 
виявленням на території смт Чернігівка Чернігівського району Запорізької 
області на території лісу західніше вулиці Рєпіна на площі 49,1 га 
регульованого шкідливого організму американського білого метелика та з 
метою його локалізації та ліквідації, 
ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 

1. Запровадити карантинний режим по американському білому метелику 
(Нуріїапігіа сипеа Благу) на території селища міського типу Чернігівка 
Чернігівського району Запорізької області на площі 49,1 га. 

2. Затвердити межі карантинної зони, у якій запроваджується 
карантинний режим по регульованому шкідливому організму американського 
білого метелика — на території лісового насадження західніше вулиці Рєпіна 
на площі 49,1 га. 

3. Встановити час дії карантинного режиму з дати набрання чинності 
цим розпорядженням та до повної ліквідації шкідливого карантинного 
організму у межах затвердженої карантинної зони. 

4. Затвердити План фітосанітарних заходів щодо локалізації та ліквідації 
регульованого шкідливого організму американського білого метелика, що 
здійснюються у карантинній зоні (додається). 

5. Інженеру-електроніку І категорії районної державної адміністрації 
протягом доби з дня видання розпорядження забезпечити його оприлюднення 
на офіційному сайті Чернігівської районної державної адміністрації. 
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6. Це розпорядження набирає чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування на офіційному сайті Чернігівської районної державної 
адміністрації та на офіційному веб-сайті Головного управління 
Держпродспоживслужби в Запорізькій області та засобах масової інформації. 

7. Координацію роботи за виконанням цього розпорядження залишаю за 
собою. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 

іЧ.О^МР № цС 

ПЛАН 

фітосанітарних заходів щодо локалізації та ліквідації регульованого 
шідливого організму американського білого метелика 

№ 
з/п 

Найменування заходів Термін 
виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 
1. Забеспечити проведення заходів з 

локалізації та ліквідації вогнищ 
американського білого метелика у 
межах карантинної зони 

Травень -
вересень 

органи місцевого 
самоврядування 
землевласники, 
землекористувачі 

2. Забеспечити контроль за 
проведенням локалізації та 
ліквідації вогнищ регульованого 
шідливого організму 

Травень -
вересень 

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
в Запорізькій області, 
Чернігівська селищна 
рада. 

3. Проводити моніторинг 
багаторічних насаджень на 
предмет виявлення 
американського білого метелика 
на території району 

Травень 
вересень 

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
в Запорізькій області, 
органи місцевого 
самоврядування 
землевласники, 
землекористувачі 

4. Проводити роз'яснювальну 
роботу серед населення через 
засоби масової інформації про 
шкодочинність та методи 
боротьби з американським білим 
метеликом 

Травень 
вересень 

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
в Запорізькій області, 
органи місцевого 
самоврядування 

5. Проводити наради із керівниками 
підприємств, організацій та 
установ, дорожних служб, де 
ознайомлювати їх із 
шкодочинністю американського 
білого метелика, та методами 
боротьби з ним 

Травень 
вересень 

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
в Запорізькій області, 
органи місцевого 
самоврядування 



6. Забеспечити інспектування та 
лабораторну фітосанітарну 
експертизу об'єктів регулювання 
-рослинної продукції, що 
вивозиться за межі карантинної 
зони 

Травень 
вересень 

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
в Запорізькій області 

7. Здійснювати переміщення 
об'єктів регулювання з 
карантинної зони за наявності 
документів дозвільного 
характеру 

Постійно Сільськогосподарські 
підприємства, які 
проводять виробничу 
діяльність на території 
Чернігівського району, 
фізичні особи. 

8. Передбачити кошти при 
формуванні бюджету на боротьбу 
с американським білим 
метеликом 

Щороку Чернігівська селищна 
рада 

9. Проводити хімічний обробіток 
заражених культур 
американським білим метеликом 
одразу після виявлення, 
препаратами, згідно Переліку 
пестицидів, дозволених до 
використання в Україні 

Травень 
вересень 

Сільськогосподарські 
підприємства, які 
проводять виробничу 
діяльність на території 
Чернігівського району, 
фізичні особи. 

Механічні заходи: 

10. Проводити збір та знищення 
гусениць та яйцекладок 

Липень-
жовтень 

Землевласники, 
землекористувачі на 
закріпленій території 

11. Проводити очищення дерев від 
нашарування кори, знищення 
рослинних решток, 
перекопування при стовбурових 
кругів в садах та на присадибних 
ділянках 

Липень-
жовтень 

Землевласники, 
землекористувачі на 
закріпленій території 


