УКРАЇНА
ОВРУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

м. Овруч
Про запровадження карантинного
режиму
по
регульованому
шкідливому організму - амброзії
полинолистій
(Ambrosia
artemisifolia) та зоходи боротьби з
ним
Розглянувши подання Державної фітосанітарної інспекції Житомирської
області від 29.08.2013 р. № 411 «Щодо запровадження карантинного режиму по
амброзії полинолистій та заходів боротьби з нею» у зв’язку з виявленням
карантинного організму амброзії полинолистої (Ambrosia artemisifolia) на
території с.Ігнатпіль, Овруцького району на загальній площі 7 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 (Ambrosia
artemisifolia
на
території
с.Ігнатпіль,
Овруцького
району
з 29. 08.2013 року.
2. Затвердити план заходів по локалізації та ліквідації вогнищ
регульованого шкідливого організму амброзії полинолистій (додається).
3. Особи, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з
виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням, торгівлею
рослинами і рослинними продуктами на території карантинної зони,
зобов'язані:
1) виконувати фітосанітарні правила та здійснювати фітосанітарні
заходи;
2) виконувати розпорядження Державної фітосанітарної інспекції
Житомирської області щодо проведення відповідних карантинних заходів;
3) подавати на вимогу спеціалістів Державної фітосанітарної інспекції
Житомирської області відомості про об'єкти регулювання;

4)
здійснювати систематичний моніторинг земельних угідь, які
належать їм на правах власності або користування, а також потужностей
(об'єктів), на яких здійснюється виробництво та/або обіг рослин, продуктів
рослинного походження з метою виявлення регульованих шкідливих
організмів;
5)
надавати фітосанітарним 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 фітосанітарного стану;
6)
здійснювати вивезення та/або ввезення об’єктів регулювання у
карантинну зону за наявності карантинних сертифікатів.
4. Керівникам транспортних організацій надавати послуги
вантажоперевезення лише при наявності карантинного сертифікату.

з

5. Фізичним та юридичним особам, керівникам господарств, установ і
організацій,
суб’єктам
підприємницької
діяльності
діяльності
та
господарювання (незалежно від їх форм власності) організувати виконанні
системи локалізаційно-ліквідаційних заходів.
Відповідальність за виконання заходів боротьби з регульованим
шкідливим організмом покласти на керівників, юридичних і фізичних осіб,
землевласників і землекористувачів.
6. Посадові особи, громадяни, фізичні та юридичні особи, які порушують
встановлені фітосанітарні правила, щодо боротьби з регульованим шкідливим
організмом притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
7. Голові Ігнатпільської сільської ради щорічно до 01 листопада (до
повної ліквідації вогнищ амброзії полинолистої) інформувати Державну
фітосанітарну інспекцію Житомирської області про хід виконання заходів з
локалізації та ліквідації вогнищ амброзії полинолистої.
8. Контроль щодо виконання розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Гайчука М.І.

Голова адміністрації

М. Г. Левківський

'

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
голови райдержадміністрації
№
ПЛАН
Заходів з локалізації та ліквідації вогнищ амброзії полинолистої на
території с.ігнатпіль, Овруцького району, Житомирської області
№

Назва заходів

Об’єм робіт

п/п

Термін
виконання

3

4

С творення ш табу по
локалізації т а ліквідації
вогнищ ам брозії
полинолистої

О рганізування роботи та приймання
звітів про виконану' роботу
локалізації та ліквідації вогнищ
ам брозії полинолистої.
Звіт фітосанітарном у інспектору

2

М оніторинг ВОГНИЩ
ам брозії полинолистої

О бстеж ення зем ельних угідь,
ділянок в період вегетації бу р ’яну

3 дня прийнят т я
розпорядж ення
по кінець
вегет ації
(ж овт ень
вклю чно)
Ч ервень-ж овтень,
щ ороку

о

Л окалізаційно-ліквідаційні
заходи

У виявлених вогнищ ах на загальній
п ло щ іга , в т.ч. вул., буд. - га,
угіддя- га і т.д. П роф ілактична
обробка гербіцидам и згідно з
П ереліком пестицидів і
агрохім ікатів дозволених до
використання в У країні,
скош ування та виривання з
коренем. С палю вання реш ток.

Червень-ж овтень
щ ороку

Звітування про проведену боротьбу
з ам брозією полинолистою в
господарствах, населених пунктах,
присадибних ділянках (приклад:
назва господарства, оброблена
площ а, м етод боротьби хім ічний
або м еханічний, затрачено кош т)
П овне висвітлення ходу виконання
розпорядж ень через місцеве радіо,
ЗМ І та ш ляхом розм іщ ення
листівок про регульовані ш кідливі
організми на стендах

Щ ороку до 01
листопада

і

1

3

4

5

Г

2

Інф орм ування Д ерж авного
ф ітосанітарного
інспектора про
виконання плану заходів з
локалізації т а ліквідації
вогнищ ам брозії
полинолистої
В исвітлення в ЗМ І
результатів виконання
розпорядж ень, пропаганда
знань про ам брозії
полинолистій та м етоди
б оротьби з нею

з 01.06. по 30.10
щ ороку

Відповідальні з а
виконання
5

Г олова ш табу
/Голова сільської
ради/

Д ерж авний
ф ітсанітарний
інспектор
С илам и та за
рахунок
зем левласників та
землекористувачів
на закріплених
територіях
П ід наглядом Голови
ш табу та держ авного
ф ітосанітарного
інспектора
Г олова ш табу

Д ерж авний
фітосанітарний
інспектор

