
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА РЛЙОННЛ ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРШЖЕННЯ
голови рАйонноi двrжлвноi ддмIнIстглцli

вiдIi липня 2019року N"lg1- од

Про запроваdеlсення
каранmuнноzо реilсuлrу
ulodo золоmuсmоi
карtпоплlяно| немаtпоd а

Вiдповiдно до статей 33, З4 Закону УкраiЪи "Про карантин рослин'',
враховуючи подання заступника головного державного фiтосанiтарного
iнспектора ТернопiльськоТ областi, у зв'язку з виявленням на територii району
небезпечного для врожайностi сiльськогосподарських культур карантинного
органiзму - золотистоi картопляноi нематоди (Globodera rostochieпsis
(WоllепwеЬеr) Веhrепs), з метою його лiквiдацii та локалiзацii:

1. Запровадити карантинний режим по золотистiй картоплянiй
нематодi на територii ТОВ "Мрiя Фармiнг Тернопiль" зi встановленням
карантинноi зони на загальнiй площi 188,0 га (Тернопiльська область
Теребовлянський район, с. Великий Говилiв, Ns поля TR_TBvegoO9 - 90 га,
TR_TBvegol0 - 98 га.) з дати оприлюднеЕня розпорядження.

2. Затвердити заходи щодо локалiзацii та лiквiдацii реryльованого
шкiдливого органiзму (додаються).

З. Сектору взаемодii з громадськiстю районноi державноi адмiнiстрацii
забезпечити оприлюднення розпорядження на офiцiйному веб-сайтi
райдержадмiнiстрацii та подати для опублiкування в районнiй газетi "Воля".

4. Вiдповiдальним за виконанЕrIм заходiв забезпечити виконання
заходiв про що iнформувати Управлiння фiтосанiтарноi безпеки Головного
управлiння ,.Щержпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi до 01'червня та
01 листопада впродовж дii карантинного режиму.

5. Розпорядження набувае чинностi з дня оприлюднення.
6. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження голови

районноi державноi адмiнiстрацii вiд 0б.06.2012 ЛЬ 290- од "Про запровадження
карантинного режиму по золотистiй картоплянiй нематодi".

7. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступниковi
голови районноi д
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районноi державноi адмiнiстрацii

2!, 07. 20119 Nэл1l1L - од

зАходи
щодо локалiзацii та лiквiдацii регульовапого шкiдливого органiзму -

золотистоi картопляноi нематоди

Ns
з/п

Назва заходiв
TepMiH

виконаннlI
Вiдповlдальнi
за виконання

Примiтка

1 2 J 4 5

1.

Постiйний монiторинг
земельних угiдь

району на предмет
виявлення золотистоi
картопляноi нематоди
(обстеження земельних

угiдь у визначенi
термiни, контроль за

насiнневим
матерiалом, який

надходить в район,
прогноз поширення

золотистоi картопляноi
нематоди).

Постiйно

Управлiння
агропромислов
ого розвитку

райдержадмiнiс
трацii, державнi
фiтосанiтарнi
iнспектори,

господарства,
органiзацii та

установи Bcix

форм власностi,
юридичнi га

фiзичнi особи.

2.

Направляти вiдповiднi
листи на пiдприемства,

установи, органiзацii,
якi можуть виступати

потенцiйними

розповсюджувачами
золотистоi картопляноi
нематоди, де зазначити

шляхи iT

розповсюдження,
методи обстеження та

заходи боротьби.

Постiйно

Управлiння
агропромислов
ого розвитку

райдержадмiнiс
трацii, державнi
фiтосанiтарнi
iнспектори

3. Передбачати кошти При ТОВ "Мрiя



при формуваннi
бюджеry на боротьбу

iз золотистою
картопJUIною
нематодою.

формуваннi
бюджету на

кожен
наступний piK

Фармiнг
Тернопiль"

4.

Проведення садiння
картоплi на нових

незаражених дiлянках,
використовуючи для
цього нематодостiйкi

сорти: Аграрна,
Божедар, Водограй,

,Щоброчин, Мрiя,
Подiльська 96, Повiнь,

Берегиня, Лiлея,
Обрiй, Пролiсок,

,Щелiкт, Iмпала, Щезар,
Кардена, Пiкассо,

Санте.

Впродовж дii
карантинного

режиму

ТОВ "Мрiя
Фармiнг

Тернопiль"

5.

Впровадження в
карантиннiй зонi

сiвозмiн з

використанням таких
культур: бобовi,
зерновi, технiчнi,

багаторiчнi трави, що
не пошкодж5rються

золотистою
картопляною
нематодою.

.Щотримання сiвозмiни
з поверненням

картоплi на те саме
поле не ранiше, як

через 4 роки.

Впродовж дii
карантинного

режиму

ТОВ "Мрiя
Фармiнг

Тернопiль"

6.

Перемiщення
(завезення, вивезення)
об'ектiв реryлювання з

карантинноi зони при
наявностi карантинних

та фiтосанiтарних
сертифiкатiв.

Впродовж дii
карантинного

режиму

ТОВ "Мрiя
Фармiнг

Тернопiль"



7.

Висвiтлення в ЗМI
ходу та результатiв

виконання

розпорядження,
пропаганда знань про
золотисту картопляну

нематоду серед
населення та методи

боротьби з нею.

Постiйно

Управлiння
агропромислов
ого розвитку

райдержадмiнiс
трацii, державнi
фiтосанiтарнi
iнспектори

8.

Посилити контроль за

розповсюдженням
золотистоi картопляноi

нематоди.

Постiйно
.Щержавнi

фiтосанiтарнi
iнспектора

9.

Iнформувати
Управлiння

фiтосанiтарноi безпеки
Головного управлiння
,Щержпродспоживслуж

би в Тернопiльськiй
областi

про хiд виконання

розпорядження про
запровадження

карантинного режиму
щодо золотистоi

картопляноi нематоди.

.Що 01.06. та
01.1l. щороку
впродовж дii
розпоряджен

ня

ТОВ "Мрiя
Фармiнг

Тернопiль"

Начальник управлiння а гро п ром и слово го
розвитку районноТ державноi адмiнiстрацii

Володимир Стефанишин


