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Д У Г И ЇІС Ь К А РАЙОННА ДЕРЖ АВ! 1А А Д М ІН ІС ТРА Ц ІЯ
Ж И Т О М И Р С Ь К О Ї О БЛ А СТІ
РОЦЮРЯДЖШ'ОЯ
голови районної держ авн ої адм ін істрац ії

26,07.2016
Про запровадження карантинного
режиму
по
регульованому
шкідливому організму — амброзії
полинолистій та заходи боротьби, з
ним
на території
Луганської
селищної ради Луганського району

Яи і 59

■

Розшянувши подання державного фітосанітарного
інспектора
Держпродспожйвелужби в Житомирській області від 26.07.2016 р. Як 4 «Щодо
запровадження карантинного режиму по амброзії полинолистій» у зв'язку з
виявленням карантинного організму амброзії полинолистої {Ambrosia
arremisiifoiiai на території селища міського типу Лугини на площі 0,08 га, з
метою локалізації та ліквідації даного шкідливого організму керуючись ст. 33,
34 Закону України “Про карантин рослин” :
1. Запровадити карантинний режим по амброзії полинолистій

в смт.

Лугини з «26» 07.2016 року (додаток 1}.
2. Створити ш таб та затвердити план заходів по локалізації та ліквідації
вогнищ регульованого шкідливого організму амброзії полинолистій (додаток Я»
23).
3. Особи, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з
виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням, торгівлею
рослинами і рослинними продуктами на території карантинної зони,
зобов'язані:
- виконувати фітосанітарні правила та здійснювати фітосанітарні заходи;
- виконувати розпорядження органів Держпродспожйвелужби в
Житомирській області щодо проведення відповідних карантинних заходів:
- зареєструватися у відповідній службі з карантину рослин;
- подавати на вимогу спеціалістів управління Держпродспожйвелужби
відомості про об'єкти регулювання;
- здійснювати систематичний моніторинг земельних угідь, які належать їм
на правах власності або користування, а також потужностей (об'єктів), на яких
здійснюється виробництво або обіг рослин, продуктів рослинного походження з

мстою виявлення регульованих шкідливих організмів та
у випадку їх
виявлення повідомляти державного фітосаштарного
інспектора
в
Житомирській о б л асті:
- надавати фітосаиітарним інспекторам безперешкодно доступ до об'єктів
регулювання на будь-якій стадії виробництва, переробки чи обігу для
проведення інспектування, перевірки документації та відбору зразків від
об’єктів регулювання для визнання їх фітосакітарнош стану ;
- здійснювати вивезення або ввезення об'єктів регулювання у карантинну
зону за наявності карантинних сертифікатів.
4. Рекомендувати керівникам транспортних організацій надавати послуги з
вантажоперевезення лише .при наявності карантинного сертифікату.
5. Голові Луганської
селищної ради. .Шахмйтову А.,В, (за згодою)
організувати виконання системи локашзаційио-яіквідіціШіих заходів в зоні
запровадження карантинного режиму та про результати вжитих заходів
інформувати державного фітосаштарного інспектора в Житомирській області
до 1.0 жовтня щорічно (до повної ліквідації амброзії полинолистої).

6. Сектору інформаційної діяльності , зв ' язків з громадськістю та преси
апарату райдержадмшістрашї (Манько М.М.) оприлюднити дане рішення в
засобах масової інформації.
7. Державному фітосанітарному інспектору в Житомирській області
Васькевичу В. А. (за
згодою)
про проведену роботу інформувати
райдержадмініетрацію до 20 жовтня щорічно (до повної ліквідації амброзії
полинолистої)
з
проектом
інформації
Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в Житомирській області.
8.
Контроль за виконаннямрозпорядження
заступника голови райдержадмініс

і олова адміністрації

покласти

на першого

О Тіггтои*\Ут

*

Додаток 1
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
від 26.07.2016 р, Ле 159

Список місцезцаходжеиіія, де виявлено регульований шкідливий організм
амброзія полинолиста

Назва господарства

Місцезнаходження

Площа, та

Луганська селищна рада

смт.Лутики,
вуя. Армійська

А АС?
иАІіл

п/п

1

ВСЬОГО:

Керівник апарату
адміністрації

%

: : : : : : : : ....................

0,08

Додаток 2
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
від 26.07.2016 р. Лг2 159
ПЛАН
заходів з локалізації та ліквідації вогнищ амброзії полинолистої на. території
Луганського району

;

№
п/п
і
ї

Є

2
Створення штабу по
локалізації та
ліквідації всгпшд
амброзії
»ОіЯИНОЛИСТОЇ
Моніторинг- вогнищ
амброзії
НОЛИНО.ЧЙСТОЇ

3
Локалізаційнолікаідацшііі заходи
4
і5

5
і

О б ’єм робіт

Н азва заходів

інформування
ДержяродсіН>живсдужби в Житомирській
області про
виконання плану
заходів .з локалізації
■ҐАДІКйідаЦП ВОГНИЩ
амброзії
полинолистої
Висвітлення в ЗМІ
резултдатів виконання
розпоряджень,
пропаганда знань т
амброзії
ПОДИ1!ЄСЇИСТІІЇ та
методи ПОрОТЬПИ ?.

3
Організація роботи та приймання звітів
про виконану роботу декад ізацІУта
ліквідації воггаші амброзії полинолистої.
Звіт фітосанітарному інспектор}'
Житомирської області

4
3 дня прийняття розпорядження по
кінець вегетації (вересень
включно)

Обстеження земельних угідь, ділянок в
період вегетації бур'яну

Червень-вересень, щороку

У виявлених вогнищах на загальній нлсши
0,08 га. скошування та виривання з .
одрсием росини амброзії. Сшшовашш ■
решток.

Черве» іь-всресень, щороку

Звітування про проведену боротьбу з
амброзією подийояистою в госиодарсгзжжх,
населених пунктах, присадибних ділянках
(приклад: оброблена площа, метод
боротьби хімічний або механічний,
затрачено кошт)

Щороку до 0 ! листопада

----

Повне висвітлення ходу виконання
розпоряджень через ЗМІ та шляхом
розміщення листівок про регульовані
шкідливі організми па Стендах

і « гк?..... ...................... .. ...................... Д

Керівн ик й'ііа,ішу
адміністрації

Термін виконання

НЦ

---- —

-

—

-

01.06. по 30.1.0 щороку

.................. --...- ........-

Загальний

І

..

%

відділ
/ учу/
/,,у
^КРАЇНН-1''

С.М.Осздчук

ІІ
І
і
і

Додаток З
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
від 26.07.2016 р .№ 159

Штаб
по локалізації та ліквідації вогнищ амброзії полинолистої

Дашок
Олег Анатолї новин

начальник управління агропромислового, соціальноекономічного
та
інвестиційного
розвитку
райдержадмініоградії - начальник штабу

к*

Члени штабу . ■

;

5

Атаманчук
Тетяна Володимирівна

в.о, керівника КП «Армійське» (за згодою)

Ваеькевич
Валерій Адамович

державши фітосаиітаршй інспектор Житомкрської
області (за згодою)

Шахматов
Анатолій Валентинович

Луганський селищний голова {за згодою)

