УКРАЇНА

ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Розпорядження
голови районної державної адміністрації
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№ 1

Про запровадження карантинного
режиму на території Вільшанської
сільської ради у зв’язку з виявленням
карантинного організму - амброзії
полинолистої (Ambrosia artemisifolia)

Керуючись ст.ст.6,13,16,25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
ст.ЗЗ Закону України «Про карантин рослин» за поданням Державної інспекції з
карантину рослин по Житомирській області про виявлення вогнища регульованого
шкідливого організму амброзії полинолистої в с.Вільшанка Чуднівського району
Житомирської області, та з метою локалізації та ліквідації регульованого шкідливого
організму:
1.Запровадити карантинний режим по
Вільшанської сільської ради на площі 0,02 га.

амброзії

полинолистій

на території

2.Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації:
2.1.Протягом доби повідомити осіб,
запровадження карантинного режиму.

що знаходяться у карантинній зоні про

2.2 Затвердити план
заходів по локалізації та ліквідації вогнищ регульованого
шкідливого організму амброзії полинолистій.

г

ПЛАН
заходів з локалізації та ліквідації вогнищ амброзії
полинолистої на території Вільшанської сільської ради Чуднівського району
№
пп
1
1

Назва заходів

Об»єм робіт

2
Створення штабу по локалізації та
ліквідації
вогнищ
амброзії
полинолистої

2

Моніторинг
вогнищ
полинолистої

амброзії

3

Локалізаційно-ліквідаційні заходи

4

Інформування облдержкарантину
про хід виконання плану заходів з
локалізації та ліквідації вогнищ
амброзії полинолистої

5

Висвітлення в ЗМ1 результатів
виконання
розпоряджень,
пропаганда знань про амброзії
полинолистій та методи боротьби
з нею

Термін виконання

Відповідальні за
виконання
3
4
5
Організування роботи та 3 дня прийняття Голова
штабу,
приймання
звітів
про розпорядження по Голова сільської
виконану
роботу кінець
вегетації ради
локалізації та ліквідації (вересень
вогнищ
амброзії включно)
полинолистої.
Звіт
інспектору Чуднівського
ПКР
Обстеження
земельних
Державний
угідь,ділянок
в період Вересень
інспектор
3
вегетації бур»яну
карантину рослин
Чуднівського ПКР
У виявлених вогнищах на Вересень
Силами
та
загальній площі га, в т.ч.
рахунок
вул.., буд. - га,угіддя -га і
землевласників та
т.д.
Профілактична
землекористувачів
обробка
гербіцидами
на
закріплених
згідно
з Переліком
територіях.
пестицидів і агрохімікатів
дозволених
до
Під
наглядом
використання в Україні,
Голови штабу
скошування та виривання з
коренем.
Спалювання
решток.
Звітування про проведену Щомісячно на 5 Голова штабу
роботу
з
амброзією числа наступного
полинолистою
в місяця з червня по Голова сільської
господарствах, населених вересень включно, ради
пунктах,
присадибних щороку
ділянках (приклад : назва
господарства,
оброблена
площа, метод боротьби
хімічний або механічний,
затрачено кошт)
Повне висвітлення ходу Вересень
Державний
виконання розпоряджень
інспектор
3
сільської (селищної) ради
карантину рослин
через місцеве радіо, ЗМІ та
Чуднівського ПКР
шляхом
розміщення
Чуднівська РДА
листівок про регульовані
шкідливі організми на
стендах

