
ТЕРНОПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 19 липня 2021 р. №235

Про запровадження карантинного 
режиму щодо золотистої картопляної 
нематоди

Відповідно до статей 33, 34 Закону України «Про карантин рослин», 
враховуючи подання заступника головного державного фітосанітарного 
інспектора Тернопільської області, у зв’язку з виявленням на території 
Зборівської територіальної громади Тернопільського району небезпечного для 
врожайності сільськогосподарських культур карантинного організму - 
золотистої картопляної нематоди (СІоЬосІега гозіосклепзіз (ЇУоІІеп^еЬег) 
Векгепз), з метою його ліквідації та локалізації:

1. Запровадити карантинний режим по золотистій картопляній нематоді на 
присадибних ділянках жителів села Оліїв Зборівської територіальної громади, а 
саме: Гончаренка Володимира Івановича - 0,50 га, Лобура Петра Михайловича 
- 0,50 га, Миць Романа Володимировича - 0,50 га, Дзюби Надії Дмитрівни - 
0,25 га, Лабіша Йосипа Миколайовича - 0,25 га, зі встановленням карантинної 
зони на загальній площі 2,0 га з дати оприлюднення розпорядження.

2. Затвердити заходи щодо локалізації та ліквідації регульованого 
шкідливого організму, що додаються.

3. Управлінню фітосанітарної безпеки Головного управління 
Держпродспоживслужби в Тернопільській області забезпечити оприлюднення 
розпорядження відповідно до вимог ст..ЗЗ Закону України «Про карантин 
рослин».

4. Виконавчому комітету Зборівської міської ради забезпечити виконання 
заходів про що інформувати районну державну адміністрацію та Управління 
фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в 
Тернопільській області до 01 червня та 01 листопада впродовж дії 
карантинного режиму. ___

5. Контроль за виконани^^^^зрддження доручити заступнику голови 
районної державної адмініафйшхтдир^^ізподілом обов’язків.

Голова адміністрації [ Для Ярослав МАТВІИЧУК



Додаток
до розпорядження голови 
районної державної адміністрації 
19.07.2021 №235

ЗАХОДИ 
щодо локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму - 

золотистої картопляної нематоди

№ 
з/п Назва заходів Термін виконання Відповідальні за виконання Примітка

1 2 3 4 5

1.

Постійний моніторинг земельних угідь району на 
предмет виявлення золотистої картопляної 
нематоди (обстеження земельних угідь у визначені 
терміни, контроль за насіннєвим матеріалом, який 
надходить в район, прогноз поширення золотистої 
картопляної нематоди)

Постійно
Державні фітосанітарні інспектори, 

господарства, організації та установи всіх 
форм власності, юридичні та фізичні 

особи

2.

Направлення відповідних листів на підприємства, 
установи, організації, які можуть виступати 
потенційними розповсюджувачами золотистої 
картопляної нематоди, із зазначенням шляхів її 
розповсюдження, методів обстеження та заходів 
боротьби

Постійно Державні фітосанітарні інспектори

3.
Передбачення коштів при формуванні бюджету на 
боротьбу із золотистою картопляною нематодою

При формуванні 
бюджету на кожен 

наступний рік
Зборівська міська рада

4.

Проведення садіння картоплі на нових незаражених 
ділянках, використовуючи для цього нематодостійкі 
сорти: Аграрна, Божедар, Водограй, Доброчин, 
Мрія, Подільська 96, Повінь, Берегиня, Лілея, Обрій, 
Пролісок, Делікт, Імпала, Цезар, Кардена, Пікассо, 
Санте.

Впродовж дії 
карантинного 

режиму
Зборівська міська рада



1 2 3 4 5

5.

Впровадження в карантинній зоні сівозмін з 
використанням таких культур: бобові, зернові, 
технічні, багаторічні трави, що не пошкоджуються 
золотистою картопляною нематодою. Дотримання 
сівозміни з поверненням картоплі на те саме поле не 
раніше, як через 4 роки.

Впродовж дії 
карантинного 

режиму
Зборівська міська рада

6.

Висвітлення в засобах масової інформації ходу та 
результатів виконання розпорядження, пропаганди 
знань про золотисту картопляну нематоду серед 
населення та методів боротьби з нею.

Постійно Державні фітосанітарні інспектори

7. Посилення контролю за розповсюдженням 
золотистої картопляної нематоди. Постійно Державні фітосанітарні інспектори

8.

Інформування Тернопільської районної державної 
адміністрації та Управління фітосанітарної безпеки 
Головного управління Держпродспоживслужби в 
Тернопільській області про хід виконання 
розпорядження про запровадження карантинного 
режиму щодо золотистої картопляної не^^ййй^.^

До 01.06. та 01.11. 
щороку впродовж 
дії розпорядження

Зборівська міська рада

Т.в.о. керівника 
апарату адміністрації

Назарій ХРУЩ

Г (документів) Ій Світлана МІКІТІНА
\ / О II\\ О \ / Чи


