УКРАЇНА

ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Розпорядження
голови райо нної державної адміністрації

від 7 07.2011 № 300

Про заг ровадження карантинного
режиму на території Іванопільської
сели ідної ради у зв’язку з виявленням
карна іітт -іноі'о організму - амброз ії
н о т йодистої ( АтЬгозіа айетІ5,і:Гсіііа)

загальною площею 0,01 га.
Керуючись
ст.ст.6,13,16,25 Закону України «Про місцеві держави:.
г адміністрації», ст.ЗЗ Закону України «Про карантин рослин» за поданням Державно'!
інспекції з карантину рослин по Житомирській області про виявлення вогнища
регу іьс вашого шкідливого організму амброзії полинолистої в смтДванолол
Чудіїіівського району Житомирської області, та з метою локалізації та ліквідації!
ре:гу іьсваного шкідливого організму:
1.Запровадити карантинний режим по амброзії полинолистій на територіїІван .»нільської селищної ради.
2.Управ,тінню агропромислового розвитку райдержадміністращї:
2 ....Протягом доби повідомити осіб,
з а нр твадження карантинного режиму.

що знаходяться у карантинній зоні гро

М '~ -

2.2 Затвердити план заходів по локалізації та ліквідації вогнищ регульованого
гиці,/: литого ор ганізму амброзії полинолистій.
3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальник*,
управління агропромислового розвитку Чуднівської райдержадміністрації Рижука В.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
голови райдержадмінкт рації
від 7.07.2011р. № 300
ПЛАН
заходів з локалізації та ліквідації вогнищ амброзії
полинолистої на території Іванопільської селищної ради
Назва заходів
пп
1
1

9

з

4

Об»єм робіт
9

Термін виконання

Відповідальні за
виконання
4
5
3 дня при йняття Голова
штабу,
розпорядження П С І Голова селищної
кінець
вегетації ради
(вересень
включно)

3
Створєн ія лтабу по локалізації та Організування роботи та
ліквідіщ і
вогнищ
амброзії приймання
звітів
про
п олинолистої
виконану
роботу
локалізації та ліквідації
вогнищ
амброзії
по.пи нолистої.
Звіт
інспектору Чуднівського
ПКР
Моніторинг
вогнищ
амброзії Обстеження
земельних Червень- верес ен:ь,
ІІОЛКІЮ. І л С Т О Ї
угідь,ділянок. в період щороку
вегетаїдії бур» яну
Локапізг дій - о-■ліквідаційні заходи

Інфор:и упан - >і о блдержкарантину
про хід сконання клану заходів з
локалізації га ліквідації вогнищ
амброзії по 'іиштистої

Висвіїглс иш в ЗМІ результатів
виконав -іи
розпоряджень,
проїхала] їда знань, про амброзії
полинол; ст м та методи боротьби
з нею •

У виявлених вогнищах на
загальній площі га, в т.ч.
вул... (іуд. - га,угіддя -га і
т.д.
Профілактична
обробка
гербіцидами
згідне
з Переліком
пестицидів, і агрохімікатів
дозволених
до
вико зметання
в
Україв і,скошування
та
вириві л я
з
коренем.
Спалювання решток.
Звітування про проведену
роботу
з
амброзією
полинолистою
в
господарствах, населених
пунктах,
присадибних
ділянках (приклад : назва
господарства,
оброблена
площа, метод боротьби
хімічний або механічний,
затрачено кошт)
Повне висвітлення ходу
розпоряджень
сільської (селищної) ради
через, місцеве радіо, ЗМІ та
шляхом
розміщення
листівок про регульовані
шкідливі організми на
стендах
в и к о л е н н я

Червень-вересень
щороку

б -"'
Державний
інспектор
5
карантину росли] і
Чуднівського ГОТ
Силами
та
за
рахунок
землевласник: і та
землекористувачі!,
на
закріплених
територіях.

Під
наглядом
Голови штабу

Щомісячно на
!
наступного
місяця з червня по
вересень включно,
щороку

Голова штаб;"

3 01.06 по 30.09
щороку

Державний
Інспектор
5
карантину рсс лип
Чуднівського ГПКТ

ч и с л і

