
ЗАПОРІЗЬКА р а й о н н а  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

м. Запоріжжя № - ^ /

Про запровадження карантинного режиму на території 
землекористування Сонячної сільської ради Запорізького району 
Запорізької області у зв’язку з виявленням регульованого шкідливого 
організму - Гірчаку повзучого (степового) (АсгорШоп гереп8 Е).

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 33, 34 Закону Україні! «Про карантин рослин», 
розпорядженням КМУ № 1085-р від 03.09.09р. «Про посилення контролю 
за здійсненням фітосанітарних заходів, упорядкуванням та уточненням 
меж карантинних зон» на підставі подання державного фітосанітарного 
інспектора Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області від 22.03.2021р., у зв’язку з виявленням на території земельної 
ділянки (кадастровий номер 2322188800:06:001:4430), яка належить на 
праві власності ТОВ «Верхньохортицьке Хлібоприймальне Підприємство» 
та на праві оренди ДП «ДП Агросервіс 2000», регульованого шкідливого 
організму (ботанічного) -  Гірчаку повзучого (степового) (Асгоріііоп герепз 
Т), що підтверджується висновком фітосанітарної експертизи Державної 
установи «Запорізька обласна фітосанітарна лабораторія» від 15.03.2021р. 
ФЛ-09/000431-В, з метою локалізації та ліквідації карантинних організмів 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: '

1. Запровадити карантинний режим у зв’язку із виявленням 
регульованого шкідливого організму -  Гірчаку повзучого (степового) 
(Асгоріііоп герепз Е) на земельній ділянці, яка належить на праві власності 
ГОВ «Верхньохортицьке Хлібоприймальне Підприємство» та на праві 
оренди ДП «ДП Агросервіс 2000», і знаходиться за адресою: Запорізька 
область. Запорізький район. Сонячна сільська рада, кадастровий номер 
2322188800:06:001:4430, на загальній площі 4,943га (відповідно до 
кадастрового плану).



2. Затвердити План фітосанітарних заходів, що здійснюються у. 
карантинній зоні під час дії карантинного режиму, що додається.

3. З метою локалізації та ліквідації вогнищ регульованого шкідливого 
організму в карантинній зоні, здійснювати наступні фітосанітарні заходи:

1) інспектування та фітосанітарна експертиза об’єктів регулювання, які 
переміщуються через карантинну зону;

2) здійснення контролю за проведенням локалізації та ліквідації 
регульованого шкідливого організму особами та організаціями всіх форм 
власності;

3) заборона вивезення за межі карантинної зони заражених 
регульованим шкідливим організмом об’єктів регулювання;

4) фумігація (знезараження) об’єктів регулювання у разі виявлення 
зараження ентомологічними шкідливими організмами та їх вивезення з 
карантинної зони у зону, вільну від регульованих шкідливих організмів;

5) проведення очищення заражених регульованими шкідливими 
організмами об’єктів регулювання, в разі неможливості очищення - 
направлення на технічну переробку;

6) заражені регульованими шкідливими організмами рослинні рештки 
після очищення підлягають знищенню шляхом розмелення або спалювання.

4. Суб’єктів господарювання, землевласників, землекористувачів та 
приватних осіб неухильно дотримуватись встановлених фітосанітарних 
заходів, що здійснюються в карантинній зоні.

5. Рекомендувати Головному управлінню Держпродспоживслужби. в 
Запорізькій області здійснювати контроль за виконанням з^начених 
фітосанітарних заходів у карантинній зоні в межах своїх повноважень.

6. Контроль за викв^нняМ/Дього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступним/голрлови
.X !

Світлана ЧУДЕСНОВА



/
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації
ЗО.ОЗ.ЛОЛІ №  ^ /

ПЛАН
фітосанітарних заходів щодо локалізації та ліквідації регульованого 

шкідливого організму Гірчаку повзучого (степового) (Асгорїііоп гереп8
Ь)

№
з/п

Найменування заходів Термін
виконання

Відповідальні

1 2 3 4

1. Забезпечити проведення 
заходів 3 локалізації та 
ліквідації вогнищ Гірчаку 
повзучого (степового) у 
межах карантинної зони

постійно ГОВ
«Верхньохортицьке
хлібоприймальне
підприємство»,
ДП «ДП Агросервіс 
2000»

2. Забезпечити контроль за 
проведенням локалізації 
та ліквідації вогнищ 
регульованого 
шкідливого організму

постійно Г оловне управління 
Держпродспоживслужби 
в Запорізькій області, 
ГОВ
« в  ерхньохортицьке
хлібоприймальне
підприємство»,
ДП «ДП Агросервіс 
2000»

3. Проводити моніторинг 
території та потужностей 
на предмет виявлення 
Гірчаку повзучого 
(степового) на території 
району

постійно Г оловне управління 
Держпродспоживслужби 
в Запорізькій області, 
ГОВ
« в  ерхньохортицьке
хлібоприймальне
підприємство»,
ДП «ДП Агросервіс 
2000»
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4. Проводити
роз'яснювальну роботу 
серед населення через 
засоби масової інформації 
про шкодочинність та 
методи боротьби 3  

Гірчаком повзучим 
(степовим)

постійно Г оловне управління 
Держпродспоживслужби 
в Запорізькій області,
т о в
«Верхньохортицьке
хлібоприймальне
підприємство»,
ДП «ДП Агросервіс 
2000»

5. Проводити наради із 
керівниками підприємств, 
організацій та установ, 
дорожник служб, де 
ознайомлювати їх із 
шкодочинністю Гірчаку 
повзучого (степового) та з 
методами боротьби з ним

постійно Г оловне управління 
Держпродспоживслужби 
в Запорізькій області
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6. Забезпечити
інспектування та 
лабораторну
фітосанітарну експертизу 
об'єктів регулювання 
рослинної продукції, що 
вивозиться за межі 
карантинної зони

постійно Г оловне управління 
Держпродспоживслужби 
в Запорізькій області

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

постійно’ ТОВ
«Верхньохортицьке
хлібоприймальне
підприємство»,
ДП «ДП Агросервіс 
2000»,
сільськогосподарські 
підприємства, які 
проводять виробничу 
діяльність на території

Керівник апарату Запорізькі 
районної державної адмінісї;]^ції Володимир МАКУЩЕНКО


