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ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВЬІА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

Х ^ / м. Запоріжжя ШЗЛЛ^ 

Про запровадження карантинного режиму на території 
землекористування районної адміністрації Запорізької міської ради по 
Дніпровському району м. Запоріжжя у зв'язку з виявленням 
регульованого шкідливого організму сорго алепське - 8ог§Ьит Ьаіерепве 
(Ь.) РЄГ8. 

Керуючись статтями 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 33, 34 Закону України «Про карантин рослин» та 
на підставі подання державного фітосанітарного інспектора Головного 
управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області від 25.10.2021р. 
№12, у зв'язку з виявленням на території землекористування районної 
адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району м. 
Запоріжжя (кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:05:014:0114, 
що знаходиться у користуванні на умовах оренди у ТДВ «Запорізький 
Хлібокомбінат №1») вогнища регульованого шкідливого організму сорго 
алепське - 8ог§1іит Ьаіерепзе (Ь.) Регз., що підтверджується висновком 
фітосанітарної експертизи Державної установи «Запорізька обласна 
фітосанітарна лабораторія» від 25Л0.2021р. ФЛ-09/002541-В, з метою 
локалізації та ліквідації шкідливих організмів, 
ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 

1. Запровадити карантинний режим на території землекористування 
районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району м. 
Запоріжжя у зв'язку з виявленням регульованого шкідливого організму сорго 
алепське - 8ог§Ьит Ьаіерепзе (Ь.) Регз. на загальній площі 2,0619 га, за 
адресою: вул. Верхня, 1, м. Запоріжжя, кадастровий номер земельної ділянки 
2310100000:05:014:0114. 

2. Затвердити межі карантинної зони, у якій запроваджується 
карантинний режим по регульованому шкідливому організму сорго алепське 
- 8ог§Ьиш Ьаіерепзе (І.) Регз. - вул. Верхня, 1, м. Запоріжжя, кадастровий 



номер земельної ділянки 2310100000:05:014:0114 на загальній площі 2,0619 
га; межи регульованої зони - а д м і н і с т р а т и в н о - т е р и т о р і а л ь н і межі Запорізької 
міської ради по Дніпровському району. 

З Встановити час дії карантинного режиму з дати набрання чинності 
цим розпорядженням та до повної ліквідації вогнища регульованого 
шкідливого організму сорго алепське - 8ог§1іит Ьаіерепзе (Ь.) Рег5. у межах 
затвердженої карантинної зони. 

4. Затвердити план фітосанітарних заходів щодо локалізації та ліквідації 
вогнища регульованого шкідливого організму сорго алепське - Зог^ііит 
Ьаіерепзе (Ь.) Регз. (далі - фітосанітарні заходи), що додаються. 

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

6. Рекомендувати управлінню фітосанітарної безпеки 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 
райдержадміністрапії протягом доби з дня видання розпорядження 
забезпечити його оприлюднення на офіційному сайті Запорізької районної 
державної адміністрації. 

8. Це розпорядження набирає чинності з моменту його офіційного 

оприлюднення. 

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

Перший заступник голо Світлана ЧУДВСНОВА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 

ПЛАН 
фітосанітарних заходів щодо локалізації та ліквідації вогнища 

регульованого шкідливого організму сорго алепське - 8ог§Иит Ьа1ереп8е 
(Ь.) РЄГ8. 

№ 
з/п 

Найменування заходів Термін 
виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 

1. Забезпечити дотримання 
вимог законодавства у 
сфері карантину рослин в 
межах карантз^нної зони 

постійно Районна адмшістрація 
Запорізької міської ради по 
Дніпровському району м. 
Запоріжжя, суб'єкти 
господарювання всіх форм 
власності, землевласники, 
землекористувачі 

2. Здійснення державного 
контролю та нагляду за 
проведенням локалізації 
та ліквідації вогнища 
регульованого 
шкідливого організму 
сорго алепське - 5ог§Ьит 
ііаіерепзе (Ь.) Регз. 

постійно Управління фітосанітарної 
безпеки ГУ 
Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області, 
суб' єкти господарювання 
всіх форм власності, 
землевласники, 
землекористувачі 

3. Проводити моніторинг 
території та потужностей 
на предмет виявлення 
регульованих шкідливих 
організмів 

постійно Управління фітосанітарної 
безпеки ГУ 
Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області, суб'єкти 
господарювання всіх форм 
власності, землевласники, 
землекористувачі 



1 2 3 4 

4. Проводити 
роз'яснювальну роботу 
серед населення через 
засоби масової інформації 
про шкодочинність та 
методи боротьби 3 сорго 
алепське - 8ог§Ьит 
Ьаіерепзе (Ь.) Регз. 

постійно Управління фітосанітарної 
безпеки ГУ 
Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області, районна 
адміністрація Запорізької 
міської ради по 
Дніпровському району м. 
Запоріжжя 

6. Забезпечити 
інспектування та 
лабораторну 
фітосанітарну експертизу 
об'єктів регулювання -
рослинної продукції, що 
вивозиться за межі 
карантинної зони 

постійно Управління фітосанітарної 
безпеки ГУ 
Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області 

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

постійно ТДВ «Запорізький 
Хлібокомбінат № 1», 
сільськогосподарські 
підприємства, які проводять 
виробничу діяльність на 
території 

Заступник голови (і 
Райдержадміністращ Олег ДИЛОВ 


