
ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

/5.
Про запровадження карантинного 
режиму по регульованому шкідливому 
організму західному кукурудзяному 
жуку та заходи боротьби з ним

№

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статей 33, 34 Закону України «Про карантин рослин», 
розглянувши подання Управління фітосанітарної безпеки Головного управління 
Держпродспоживслужби в Житомирській області про виявлення регульованого 
шкідливого організму західного кукурудзяного жука на земельній ділянці філії 
«Чуднівська» ТОВ СП «НІБУЛОН» (код ЄДРПОУ 35890129) та з метою 
локалізації, ліквідації шкідливого організму

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Запровадити з 13 вересня 2021 року карантинний режим по західному 
кукурудзяному жуку на земельній ділянці філії «Чуднівська» ТОВ СП 
«НІБУЛОН» (код ЄДРПОУ 35890129), загальною площею 54,0 га (поле № (РУТ- 
020-19,0 га, с. Рачки), (поле № (РАЧ-006-35,0 га, с. Рудня-Городище), 
Житомирського району, Житомирської області.

2. Затвердити заходи по локалізації та ліквідації вогнищ карантинного 
організму західного кукурудзяного жука на земельній ділянці філії «Чуднівська» 
ТОВ СП «НІБУЛОН», загальною площею 54,0 га (поле № (РУГ-020-19,0 га, с. 
Рачки), (поле № (РАЧ-006-35,0 га, с. Рудня-Городище), Житомирського району, 
Житомирської області.

3. Осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з 
виробництвом, зберіганням, переробкою, транспортуванням на території 
карантинної зони:

1) виконувати фітосанітарні правила та здійснювати фітосанітарні 
заходи;

2) виконувати розпорядження органів Держпродспоживслужби;
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3) здійснювати вивезення або ввезення об'єктів регулювання у
карантинну зону за наявності карантинних сертифікатів.

4. Строк дії карантинного режиму запровадити з моменту набрання 
чинності цього розпорядження до остаточного знищення вогнищ західного 
кукурудзяного жука на даній території.

5. Відділ економіки, агропромислового розвитку та з питань управління 
майном спільної власності райдержадміністрації протягом доби оприлюднити 
дане розпорядження в засобах масової інформації.

6. Відділ економіки, агропромислового розвитку та з питань управління 
майном спільної власності райдержадміністрації інформувати Головне 
управління Держпродспоживслужби в Житомирській області та 
райдержадміністрацію про хід виконання заходів щодо локалізації та ліквідації 
карантинного організму- західного кукурудзяного жука щорічно до 10 жовтня 
(до повної ліквідації вогнищ західного кукурудзяного жука).

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови Житомирської районної державної адміністрації ХОМИЧА 
Олександра.

Голова Житомирської 
районної державної адміністрації Юрій ДЕНИСОВЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

ЗАХОДИ
з локалізації та ліквідації вогнищ західного кукурудзяного жука на 
земельних ділянках філії «Чуднівська» ТОВ СП «НІБУЛОН», що 

розташовані за адресою: с.Рачки та с.Рудня-Городище, Житомирського 
району, Житомирської області.

1 Локалізаційно- 
ліквідаційні

Дотримання у 
виявленому 
вогнищі на 
площі 54,0 га 
агротехніки 
вирощування, 
сівозміни, 
висівання сортів 
та гібридів, 
стійких до 
пошкодження 
західним 
кукурудзяним 
жуком, обробка 
інсектицидами 
згідно 3 
Переліком 
пестицидів і 
агрохімікатів, 
дозволених до 
використання в 
Україні, 
переміщення 
об’єктів 
регулювання з 
карантинної зони 
проводити при 
наявності 
карантинного 
сертифіката. 
Протягом 
наступних 3 
років

Постійно Силами та за 
рахунок 
землевласників і 
землекористувачів 
на закріплених 
територіях



2

забороняється 
висівати 
кукурудзу на 
полі, де виявлено 
західного 
кукурудзяного 
жука

2 Моніторинг 
вогнища західного 
кукурудзяного 
жука

Обстеження 
100% земельних 
угідь, ділянок в 
період розвитку 
західного 
кукурудзяного 
жука

липень - 
жовтень 
щороку

Державні 
фітосанітарні 
інспектори, 
землевласники і 
землекористувачі 
на закріплених 
територіях

3 Висвітлення в ЗМІ 
ходу виконання 
розпорядження, 
пропаганда знань 
про західного 
кукурудзяного 
жука та методи 
боротьби з ним

Висвітлення 
інформації про 
виконання 
розпорядження 
через засоби 
масової 
інформації, 
розповсюдження 
листівок та 
плакатів про 
західного 
кукурудзяного 
жука, 
проведення 
семінарів із 
спеціалістами 
сільськогосподар 
ських 
підприємств

Постійно Відділ економіки, 
агропромислового 
розвитку та з 
питань управління 
майном спільної 
власності районної 
державної 
адміністрації, 
Управління 
фітосанітарної 
безпеки Головного 
управління 
Держпродспоживс 
лужби в 
Житомирській 
області

4 Інформування 
управління 
фітосанітарної 
безпеки Головного 
управління 
Держпродспоживс 
лужби в 
Житомирської 
області про хід

Надання 
офіційної 
інформації

до 10 
жовтня 
впродовж• ••
ДІЇ 
розпорядж 
ення

Відділ економіки, 
агропромислового 
розвитку та з 
питань управління 
майном спільної 
власності районної 
державної 
адміністрації



з

виконання заходів 
з локалізації та 
ліквідації вогнища 
західного 
кукурудзяного 
жука

Начальник відділу економіки, 
агропромислового розвитку 
та з питань управління майном 
спільної власності райдержадміністрації Лілія САХАНОВИЧ


