УКРАЇНА
МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 26.09.2007 р. № 263
Про запровадження карантинного режиму
по регульованому шкідливому організму
амброзії полинолистної та заходи боротьби з нею.

Розглянувши подання державної інспекції з карантину рослин по
Житомирській області про виявлення вогнищ з регульованим шкідливим
організмом амброзії полинолистної по вул. Воровського, 23 та на дільниці
вантажо-розвантажувальних робіт залізничної станції Малин, з метою
локалізації та ліквідації шкідливого організму, керуючись ст. 33 розділу IV
Закону України „Про карантин рослин”.
1. Запровадити на загальній площі 210 м2 (вогнища виявленні по вул.
Воровського, 23 та на дільниці вантажно-розвантажувальних робіт
залізничної станції Малин) КАРАНТИННИЙ РЕЖИМ з регульованим
шкідливим організмом амброзія полинолистна з 26 вересня 2007 року.
2. Проводити вивезення об’єктів регулювання (насіннєвий, садивний,
плодоовочевий матеріал та інші, що можуть бути джерелами зараження
амброзією полинолистною за межі карантинної зони за карантинними
сертифікатами Облдержкарантину.
3. Затвердити систему заходів по локалізації та ліквідації вогнищ
Амброзії полинолистної на 2007-2012 роки (Додаток 1).
4. Узгодити з Облдержкарантином план локалізації та ліквідації
вогнищ амброзії полинолистної (додаток 2).
5. Створити штаб з ліквідації регульованого шкідливого організму
(додаток 3).
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. Керівникам установ та організацій, суб’єктам підприємницької
діяльності та господарювання (незалежно від форм власності) організувати
виконання системи локалізаційно-ліквідаційних заходів, систематичні
обстеження території на виявлення та знищення шкідливого організму.
8. Посилити пропаганду знань про біологічні особливості
регульованого шкідливого організму через місцеві засоби масової інформації
та шляхом розміщення листівок про регульовані шкідливі організми на
стендах.
9. Юридичним та фізичним особам, в межах своїх повноважень,
сприяти інспектору з карантину рослин при виконанні ним службових
обов’язків
дотримування
карантинних
вимог
при
здійсненні
вантажоперевезень за межі карантинної зони.
10. 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.
11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника міського голови

Міський голова

С.О. Доля

Додаток 1
до розпорядження
від 26.09.2007 року № 263
СИСТЕМА
Заходів з локалізації та ліквідації вогнищ амброзії полинолистної
№п/п
Назва заходів
1.
Створення штабу по локалізації та
ліквідації амброзії полинолистної.

2.

Моніторинг вогнищ амброзії
полинолистної.

3.

Локалізаційно-ліквідаційні заходи.

4.

Інформування Облдержкарантину про
хід виконання рішень щодо введення
особливого карантинного режиму.
Висвітлення в ЗМІ результатів
виконання розпорядження, пропаганди
знань про амброзію полинолистну та
методів боротьби з нею.

5.

Керуюча справами

/>

Обсяг робіт
Організація роботи штабу
та приймання звітів про
виконану роботу по
локалізації та ліквідації
вогнищ амброзії
полинолистної. Звіт
інспектору Малинського
МРИ.
Обстеження території міста
на виявлення амброзії
полинолистної.
У виявлених вогнищах
організувати виривання та
спалювання рослин амброзії
полинолистної.
Звітування про виявлені
вогнища та проведену
боротьбу.
Повне висвітлення ходу
виконання розпорядження
міського голови через ЗМІ.

С.І. Сивко

