
 

ПРИМОРСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
голови районної державної адміністрації 

 
від 21.08.2020 р.                         м. Приморськ                                  № 327 
 
 
Про запровадження особливого карантинного 
режиму у зв’язку з виявленням регульованого 
шкідливого організму – південноамериканської 
томатної молі  на території Банівської 
сільської ради   
 
 

Керуючись статтями 13,35,41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» статтями 33, 34 Закону України «Про карантин рослин», 
відповідно до подання головного спеціаліста відділу контролю в сфері 
насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки (державного 
фітосанітарного інспектора) Головного управління Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області від 23 липня 2020 року № 1/23-07/20, у зв’язку з виявленням 
на території Банівської сільської ради Приморського району Запорізької області 
на земельній ділянці площею 11,0194 га, кадастровий номер 
2324880100:09:021:0016, регульованого шкідливого організму – південно-
американської томатної молі (Tuta absoluta Meyr.), та з метою локалізації та 
ліквідації регульованого шкідливого організму,  
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Запровадити з 21 серпня.2020 року карантинний режим по південно-

американській томатній молі на території Банівської сільської ради 
Приморського району Запорізької області на земельній ділянці площею 11,0194 
га, кадастровий номер 2324880100:09:021:0016. 

 
2. Затвердити межі карантинної зони, у якій запроваджується 

карантинний режим по регульованому шкідливому організму південно-
американської томатної молі ( Tuta absoluta Meyr.) - на території Банівської 
Приморського району Запорізької області на земельній ділянці площею 11,0194 
га, кадастровий номер 2324880100:09:021:0016. 

 

 



 2
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 фітосанітарні заходи щодо локалізації та ліквідації 

осередку регульованого шкідливого організму південно-американської 
томатної молі  - Tuta absoluta Meyr. (додається). 

 
5. Запропонувати землекористувачам земельних ділянок здійснити за 

власний рахунок комплекс карантинних заходів з локалізації та ліквідації 
регульованого шкідливого організму південно-американської томатної молі ( 
Tuta absoluta Meyr.) на території з карантинним режимом. 

 
6. Заборонити вивезення та реалізацію свіжих овочів та насіннєвого, 

посадкового матеріалу із зони, зараженої  південно-американською томатною 
міллю без карантинних сертифікатів, які видаються управлінням фітосанітарної 
безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області. 

 
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. 

 
 

  
Голова           Артем ПОПОВ 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 
 
21.08.2020  № 327 

 
 

Фітосанітарні заходи  
щодо локалізації та ліквідації осередку регульованого шкідливого організму 

південно-американської томатної молі – Tuta absoluta Meyr. 
 

№ 
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 
підкарантинних матеріалів і 
об’єктів з відбором зразків 
для фітосанітарної 
експертизи) 

Протягом 
карантинного 

режиму 

Головне управління 
Держпродспоживслужби 

в Запорізькій області 

3 Заборона вивезення із 
карантинних зон об’єктів 
регулювання без 
карантинних сертифікатів 

Протягом 
карантинного 

режиму 

Головне управління 
Держпродспоживслужби 

в Запорізькій області 
Особи, які здійснюють 

господарську діяльність, 
пов’язану з 

виробництвом, 
переробкою, 
зберіганням, 

транспортуванням, 
торгівлею рослинами і 

рослинними продуктами 
4 Проведення систематичного 

моніторингу томатів та 
інших пасльонових культур  

Протягом 
карантинного 

режиму 

Головне управління 
Держпродспоживслужби 

в Запорізькій області 



із застосуванням 
феромонних пасток в період 
вегетації та зберігання плодів            

Особи, які здійснюють 
господарську діяльність, 

пов’язану з 
виробництвом, 

переробкою, 
зберіганням, торгівлею 

рослинами  і 
рослинними продуктами 

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 

пасльонових культур 
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 томатів 
та інших пасльонових  

7 Здійснення знезараження 
(фумігація) 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 рослинами  і 

рослинними продуктами 
8 Забезпечення технічної 

переробки об’єктів 
регулювання , заражених  
регульованим шкідливим 
організмом 

Протягом 
карантинного 

режиму 

Особи, які здійснюють 
господарську діяльність, 

пов’язану з 
виробництвом, 

переробкою, 
зберіганням, торгівлею 

рослинами  і 
рослинними продуктами 

9 Застосування інсектицидів 
від початку льоту метеликів і 
далі з інтервалом 10-12 днів в 
період вегетації рослин 

Протягом 
карантинного 

режиму 

Особи, які здійснюють 
господарську діяльність, 

пов’язану з 
виробництвом томатів 
та інших пасльонових  

10 Інформування осіб, які 
здійснюють господарську 
діяльність на даній території, 
орган місцевого 
самоврядування щодо 
локалізації та ліквідації 
осередку регульованого 
шкідливого організму 

Протягом 
карантинного 

режиму, але не 
рідше одного 

разу на півріччя 

Головне управління 
Держпродспоживслужби 

в Запорізькій області 



південно-американської 
томатної молі 

 
 
 
Керівник апарату райдержадміністрації     Андрій ДРАГНЄВ 
 
 
 
 
 
 


