
УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

о2,ов. мао № /3 у 

Про запровадження карантинного режиму у зв'язку з виявленням 
регульованого шкідливого організму південноамериканської томатної 
молі на території селища міського типу Чернігівка 

Керуючись статтями 6, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 33, 34 Закону України "Про карантин рослин", на 
підставі подання головного спеціаліста-державного фітосанітарного інспектора 
Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області від 
08.09.2020 № б/н, у зв'язку з виявленням на території смт Чернігівка 
Чернігівського району Запорізької області по вулиці Українська, вулиці 
Шевченка, вулиці Зарічна, вулиці Матроська та вулиці Чарівна, площею 
35,0000 га регульованого шкідливого організму південноамериканської 
томатної молі та з метою його локалізації та ліквідації 
ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 

1. Запровадити карантинний режим по південноамериканській томатній 
молі на території селища міського типу Чернігівка Чернігівського району 
Запорізької області на площі 35,0000 га. 

2. Затвердити межі карантинної зони, у якій запроваджується 
карантинний режим по регульованому шкідливому організму 
південноамериканської томатної молі — земельні присадибні ділянки по всій 
території вулиці Українська, вулиці Шевченка, вулиці Зарічна, вулиці 
Матроська та вулиці Чарівна; межі регульованої зони — адміністративно-
територіальні межі Чернігівської селищної ради. 

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 південноамериканської томатної молі, що 
здійснюються у карантинній зоні (додається). 
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5. Інженеру-електроніку І категорії районної державної адміністрації 
протягом доби з дня видання розпорядження забезпечити його оприлюднення 
на офіційному сайті Чернігівської районної державної адміністрації. 

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. Коо паю за 

Голова 

собою. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 

ПЛАН 
фітосанітарних заходів щодо локалізації та ліквідації регульованого 

шідливого організму південноамериканської томатної молі 

№ 
з/п 

Найменування заходів Термін виконання Відповідальні 

1 2 3 4 
1 Здійснення державного 

контролю за проведенням 
локалізації та ліквідації 
регульованого шкідливого 
організму 

Протягом 
карантинного 

режиму 

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
в Запорізькій області 
,органи місцевого 
самоврядування 

2 Інспектування об'єктів 
регулювання в карантинній 
зоні (проведення 
карантинного огляду 
підкарантинних матеріалів і 
об'єктів з відбором зразків 
для фітосанітарної 
експертизи) 

Протягом 
карантинного 

режиму 

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
в Запорізькій області 

3 Здійснювати переміщення 
та реалізацію об'єктів 
регулювання з карантинної 
зони за наявності 
карантинних сертифікатів 

Протягом 
карантинного 

режиму 

Особи, які здійснюють 
господарську діяльність, 
пов'язану з 
виробництвом, 
переробкою, 
зберіганням, 
транспортуванням, 
торгівлею об'єктів 
регулювання 

4 Проведення систематичного 
моніторингу посівів томатів 
та інших пасльонових 
культур із застосуванням 
феромонних пасток в період 
вегетації 

Протягом 
карантинного 

режиму 

Головне управління 
Держпродспоживслужби 
в Запорізькій області, 
особи, які здійснюють 
господарську діяльність, 
пов'язану з 
виробництвом об'єктів 
регулювання 



5. Систематичне знищення 
бур'янів з родини 
пасльонових культур як на 
самих посівах, так і поза 
ними; дотримання сівозміни 

Протягом 
карантинного 

режиму 

Особи, які здійснюють 
господарську діяльність, 
пов'язану з 
виробництвом об'єктів 
регулювання 

6 Знищення заражених 
різними стадіями шкідника 
плодів та частин рослин, 
ліквідація рослинних 
решток після збору врожаю 

Протягом 
карантинного 

режиму 

Особи, які здійснюють 
господарську діяльність, 
пов'язану з 
виробництвом об'єктів 
регулювання 

7 Здійснення знезараження 
(фумігації) об'єктів 
регулювання у разі їх 
вивезення з карантинної 
зони у вільну від 
регульованих шкідливих 
організмів зону 

Протягом 
карантинного 

режиму 

Особи, які здійснюють 
господарську діяльність, 
пов'язану з 
виробництвом, 
переробкою, 
зберіганням, 
транспортуванням, 
торгівлею об'єктів 
регулювання. 

8. Хімічний обробіток 
пасльонових культур , 
заражених томатною міллю 
проводити одразу після 
виявлення, препаратами, 
згідно Переліку пестицидів, 
дозволених до використання 
в Україні 

Протягом 
карантинного 

режиму 

Особи, які здійснюють 
господарську діяльність, 
пов'язану з 
виробництвом об'єктів 
регулювання. 

Керівник апарату Богдан ТКАЧЕНКО 


