і

УКРАЇНА
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Про запровадження особливого
карантинного режиму на теріторії міста

О, Йт<=\

Керуючись підпунктом 6 пункту б частини 1 статті 33 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 8, 9, 10 Закону України
“Про карантин рослин” та у зв’язку з виявленням вогнищ карантинного
бур’яну амброзії полинолистої на території залізничної станції НовоградВолинський- ІДл що підтверджено актом перевірки виконання заходів з
карантину рослин від 18.09.07, з метою локалізації і ліквідації вогнищ
амброзії полинолистої:
1. Запровадити особливий карантинний режим по амброзії полинолистої
на території міста Новоград-Волинський.
2. Підприємствам всіх форм власності заборонити вивезення за межі міста
Новоград-Волинський
підкарантинної
продукції
без
карантинних
сертифікатів, які видає Державна інспекція з карантину рослин по
Житомирській області після проведення догляду та лабораторної експертизи.
3. Рекомендувати адміністрації залізничної станції Новоград-Волинський-1,
всім іншим підприємствам, які займаються перевезенням вантажів, приймати і
перевозити підкарантинну продукцію із зони особливого карантинного
режиму тільки за наявністю у відправника карантинних сертифікатів згідно
Закону України “Про карантин рослин”.
4. Рекомендувати керівникам транспортних, торгівельних, заготівельних
організацій, промислових підприємств, які перевозять, зберігають або
переробляють рослинну продукцію:
4.1. Суворо дотримуватись карантинних вимог на своїх територіях та на
територіях своїх структурних підрозділів при транспортуванні, зберіганні
переробці та реалізації продукції рослинного походження, на яку
розповсюджується карантинні обмеження щодо карантинних бур’янів.
4.2. Не зберігати зерно засмічене амброзією полинолистою разом з
незасміченими партіями, не вивозити засмічену продукцію (зерно,зерно
відходи, солому, полову, сіно) за межі міста без дозволу Державної інспекції
з карантину рослин, не використовувати на корм тваринам зерно відходи, які
містять насіння карантинних бур’янів без запарювання або розмелення до
часток розміром не більше 1 мм. Непридатні до споживання відхоци,
засмічені насінням амброзії, знищувати.

Використовувати транспортні засоби, склади і тару з-під засміченого
зерна тільки після термічної або механічної обробки.
5. Рекомендувати керівникам всіх підприємств, організацій і установ,
громадянам міста, які мають присадибні ділянки, проводити заходи по
боротьбі з карантинним бур’яном амброзією полинолистою
агротехнічними методами (шляхом низького скошування чи вириванням з
корінням) або хімічним (шляхом оприскування гербіцидами).
Для боротьби з амброзією полинолистою хімічними методами
використовувати асортимент гербіцидів відповідно до переліку пестицидів і
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженого наказом
Укрдержхімкомісії Кабінету Міністрів України від 20.09.1993 року №659.
6. Редакції міськрайгазети “Лесин край” розмістити на своїх сторінках
текст розпорядження міського голови та роз’яснення Державної інспекції з
карантину рослин по Житомирській області з цього приводу.
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
міського голови, начальника управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності міської ради В.О. Леня.

М.П.Боровець

Новоград-Волинської міської ради
Житомирської області
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Про запровадження
карантинного режиму
по регульованому шкідливому організму
« амброзія полинолиста »
та заходи боротьби з ним

Розглянувши подання Державної інспекції з карантину рослин по Житомирській
області про виявлення вогнищ регульованим шкідливим організмом амброзії
полинолистої в місті Новоград-Волинський, Житомирської області, з метою локалізації
та ліквідації шкідливого організму, керуючись ст. 33 розділу IV Закону України «Про
карантин рослин»
ВИРІШИЛА:
1. Запровадити на загальній площі 0,17 га території Новоград-Волинської міської
ради, Житомирської області карантинний режим з регульованим шкідливим організмом
амброзія полинолиста, з «/ 9 >>
/ / _____ 2007р.
2. Проводити вивезення об’єктів регулювання (насіннєвий, садивний,
плодоовочевий матеріал та інші, що можуть бути носіями амброзії полинолистої), за
межі карантинної зони за карантинними сертифікатами Облдержкарантину.
3. Затвердити систему заходів по локалізації та ліквідації вогнищ регульованого
шкідливого організму на 2007-2012 роки (додаток №1).
4. Погодити з Облдержкарантином план локалізації та ліквідації регульованого
шкідливого організму на 2005-2010 роки (додаток №2).
5. Створити штаб з локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму.
6. Рекомендувати:
6.1. фізичним та юридичним особам - керівникам транспортних організацій
надавати послуги з вантажоперевезення лише при наявності карантинного сертифікату;
6.2. фізичним та юридичним особам - суб’єктам господарської діяльності, які
займаються заготівлею, зберіганням, вирощуванням, реалізацією та переробкою
рослинних матеріалів, суворо дотримуватися карантинних вимог на територіях підлеглих
їм структур.
7. Міській раді, фізичним та юридичним особам, керівникам господарств, установ
і організацій, суб’єктам підприємницької діяльності та господарювання (незалежно від їх
форм власності) організувати виконання системи локалізаційно-ліквідаційних заходів,
систематичні обстеження території на виявлення регульованого шкідливого організму з
наступним його знищенням в місцях виявлення.
8. Міській раді посилити пропаганду знань про біологічні особливості
регульованого шкідливого організму через місцеве радіо, ЗМІ та шляхом розміщення
листівок про регульовані шкідливі організми на стендах.
9. Юридичним і фізичним особам, в межах своїх повноважень, сприяти
інспекторам з карантину рослин при виконанні ними слуєбових бов’язків з контролю,

щодо ліквідацій вогнищ регульованого шкідливого організму землевласниками га
землекористувачами дотримання карантинних вимог при здійсненні вантажоперевезень
за межі карантинної зони.
10.
Відповідальність за виканання заходів боротьби з регульованого шкідливого
оганізму покласти на:
10.1. Секретаря сільської (селищної) ради;
10.2. Керівників. Юридичних і фізичних осіб, власників та користувачів
земельних угідь;
11. Посадові особи, громадяни, фізичні та юридичні особи, які порушують
комплекс встановлених карантинних заходів, щодо боротьби з регульованим шкідливим
організмом, притягуються до відповідальності згідно з законодавством.
12.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови, начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної
власності міської ради В.О. Пеня.

