
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

М Ш  йРШ м. Запоріжжя №

Про запровадження карантинного режиму на території с. Зеленопілля 
Запорізького району Запорізької області у зв’язку з виявленням 
регульованого шкідливого організму південно-американської томатної 
молі (Tuta absoluta)

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 13.09.2021р. 
№7 у зв’язку з виявленням на території с. Зеленопілля вогнищ регульованого 
шкідливого організму південно-американської томатної молі Tuta absoluta на 
загальній площі 3,1 га,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Запровадити карантинний режим на території села Зеленопілля 
Запорізького району Запорізької області в зоні 13 кварталу 001 загальною 
площею 3,1 га (26 присадибних ділянок) у зв’язку з виявленням 
регульованого шкідливого організму південно-американської томатної молі 
Tuta absoluta.

2. Затвердити межі карантинної зони, у якій запроваджується 
карантинний режим по регульованому шкідливому організму південно
американської томатної молі (Tuta absoluta) -  земельні присадибні ділянки на 
території села Зеленопілля Запорізького району Запорізької^ області в зоні 13 
кварталу 001; межи регульованої зони -  адміністративно-територіальні межі 
Широківської сільської 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 фітосанітарні заходи щодо локалізації та ліквідації 
вогнищ регульованого шкідливого організму південно-американської 
томатної молі Tuta absoluta (далі -  фітосанітарні заходи), що додаються.



5. Рекомендувати сільському голові Широківської сільської ради 
спільно з державним фітосанітарним інспектором Головного управління 
Держпродспоживслужби в Запорізькій області створити робочу групу для 
проведення рейдів перевірок виконання фітосанітарних заходів суб’єктами 
господарювання, землевласниками, землекористувачами.

6. Рекомендувати державному фітосанітарному інспектору Головного 
управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області здійснювати 
контроль за виконанням фітосанітарних заходів у карантинній зоні, в межах 
своїх повноважень.

, 7. Відділ забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування, 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
райДержадміністрації протягом доби з дня видання розпорядження 
забезпечити його оприлюднення на офіційному сайті Запорізької районної 
державної адміністрації.

8. Визнати це розпорядження таким, що набирає чинності з моменту 
його офіційного оприлюднення.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови райдержадміністрації Олега Дилова.

Перший заступник гої Світлана ЧУДЕСНОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації
Ч€9. М У/__________

ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ,
щодо локалізації та ліквідації вогнищ регульованого шкідливого організму 

південно-американської томатної молі Tuta absoluta

№

з/п

Найменування заходів Терміни
виконання

Відповідальні за 
проведення заходів

1 2 3 4

2 Здійснення державного 
контролю та нагляду за 
проведенням локалізації та 
ліквідації вогнищ 
регульованого шкідливого 
організму, інспектування та 
фітосанітарної експертизи 
об’єктів регулювання

Постійно Управління фітосанітарної 
безпеки ТУ

Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області,

Запорізька районна 
державна адміністрація

3 Забезпечення заборони 
вивезення із карантинних зон 
заражених регульованим 
шкідливим організмом 
об’єктів регулювання

Протягом
карантинного

режиму

Особи, які здійснюють 
господарську діяльність, 

пов’язану з 
виробництвом, 

переробкою, зберіганням, 
транспортуванням, 

торгівлею рослинами і 
рослинними продуктами

4 Проведення фумігації 
(знезараження) об’єктів 
регулювання у разі їх 
вивезення з карантинної зони у 
зону, вільну від регульованих 
шкідливих організмів

Постійно Суб’єкти господарювання 
всіх форм власності, 

землевласники,’* 
землекористувачі



1 2 3 4

5 Забезпечити
переробку
регулювання,
регульованим
організмом

технічну
об’єктів

заражених
шкідливим

Постійно Суб’єкти господарювання 
всіх форм власності, 

землевласники, 
землекористувачі

6 Проводити роз'яснювальну 
роботу серед населення через 
засоби масової інформації про 
шкодочинність та методи 
боротьби з південно
американською томатною 
міллю Tuta absoluta

постійно Головне управління 
Держпродспоживслужби 

в Запорізькій області, 
Тернуватська селищна 

рада Запорізького району 
Запорізької області

Заступник гол' 
райдержадмін Олег ДИЛОВ




