
 

ПРИМОРСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
голови районної державної адміністрації 

 
від 15.09.2020 р.               м. Приморськ                                  № 349 
 
 
Про запровадження карантинного режиму у 
зв’язку з виявленням регульованого 
шкідливого організму  - американського 
білого метелика (Нyphantria cunea Drury) на 
території міста Приморськ    
  
 

Керуючись статтями 6 ,21  Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» статтями 33,34 Закону України «Про карантин рослин» ,  на 
підставі подання державного фітосанітарного інспектора  управління 
фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби  в Запорізькій області від 
07.09.2020 №2/07-09/20, у зв’язку з виявленням на території міста Приморськ  
площею 2,4807 га регульованого шкідливого організму – американського 
білого метелика (Нyphantria cunea Drury), що підтверджується висновком 
фітосанітарної експертизи Державної установи  «Запорізька обласна 
фітосанітарна  лабораторія» від 26.08.2020 № ФЛ-09/002365-В, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Запровадити карантинний режим по американському білому метелику 

(Нyphantria cunea Drury) на території міста Приморськ Запорізької області на 
загальній площі 2,4807 га. 

 
2. Затвердити межі карантинної зони, у якій запроваджується 

карантинний режим по регульованому шкідливому організму  -  
американському білому метелику (Нyphantria cunea Drury) на території міста 
Приморськ Запорізької області, Приморський Центральний сквер площею 
2,4807га межи регульованої зони – адміністративно-територіальні межі 
Приморської об’єднаної територіальної громади Запорізької області. 

 
3. Встановити час дії карантинного режиму з дати набрання чинності 

цим розпорядженням та до остаточного знищення вогнищ американського 
білого метелика у межах затвердженої карантинної зони. 
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4. Затвердити  План фітосанітарних заходів щодо локалізації та 

ліквідації  регульованого шкідливого організму американського білого 
метелика (Нyphantria cunea Drury), що здійснюються у карантинній зоні   
(додається). 

 
5. Рекомендувати Приморській об’єднаній територіальній громаді 

Запорізької області здійснити комплекс карантинних заходів з локалізації та 
ліквідації регульованого шкідливого організму американського білого метелика 
(Нyphantria cunea Drury) на території з карантинним режимом. 

 
6. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій усіх 

форм власності та громадянам проводити щорічні обстеження на виявлення 
регульованих шкідливих організмів ,а в разі їх виявлення –терміново 
повідомити  управління фітосанітарної безпеки Головного управління 
Держпродспоживслужби в Запорізькій області та вжити заходи по їх ліквідації з 
метою недопущення подальшого поширення. 

 
7. Відповідальній особі районної державної адміністрації  протягом доби 

з дня видання розпорядження забезпечити його оприлюднення на офіційному 
сайті райдержадміністрації. 

 
8. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення на 

офіційному сайті райдержадміністрації. 
 
9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за мною. 
 
 

 
Виконуючий обов’язки голови, 
заступник голови          Ганна САЛАМАТІНА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
       Розпорядження голови районної 
       державної адміністрації 
 
       15.09.2020  № 349 

 
 
 
 

План  
фітосанітарних  заходів щодо локалізації та ліквідації регульованого 

шкідливого організму американського білого метелика (Hyphantria cunea 
Drury), що здійснюються у карантинній зоні 

 
№ 
з/п 

Найменування заходів Термін  
виконання 

Відповідальні 

1 Здійснення державного 
контролю за проведенням 
локалізації та ліквідації 
регульованого шкідливого 
організму 

Протягом 
карантинного 

режиму 

Головне управління 
Держпродспоживслужби 

в Запорізькій області; 
сектор з питань 

оборонної роботи, 
цивільного захисту, 

взаємодії з 
правоохоронними 

органами та захисту 
довкілля 

райдержадміністрації 
 

2 Інспектування об’єктів 
регулювання в карантинній 
зоні (проведення 
карантинного огляду   
об’єктів з відбором зразків 
для фітосанітарної 
експертизи) 
 

Протягом 
карантинного 

режиму 

Головне управління 
Держпродспоживслужби 

в Запорізькій області 

3 Проведення систематичних 
обстежень паркових 
насаджень (моніторинг) на 
встановлення вогнищ 
американського білого 
метелика візуально та із 
застосуванням феромонних 
пасток 

Травень – 
(І генерація 
шкідника); 

кінець липня –
початок серпня  
( ІІ генерація ) 

Протягом 
карантинного 

режиму  
 

Приморська об’єднана 
територіальна громада 

4 Проводити збір і знищення 
гусені та кладок яєць; 
зрізувати гілки з гніздами 

Травень –
вересень  
Щороку 

Приморська об’єднана 
територіальна громада 
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гусені  та спалювати їх у 
спеціально відведених 
місцях  

протягом 
карантинного 

режиму  
 
 
 
Завідувач сектору з питань оборонної  
роботи,  цивільного захисту, взаємодії  
з правоохоронними органами та захисту  
довкілля райдержадміністрації           Ігор ЛЯСКОВСЬКИЙ 

 


