РІШЕННЯ
виконавчого комітету Андрушівської міської ради
від 6 вересня 2004 року №241
Про запровадження особливого
карантинного режиму на території
міста Андрушівка.
Розглянувши подання Державної інспекції з карантину рослин
по Житомирській області про запровадження карантину у зв’язку з
виявленням карантинного бур’яну амброзії полинолистої на території
м.Андрушівки на площі 0,38 га, залізничної станції „Андрушівка”
Південо Західної залізниці на площі 0,80 га , що підтверджено актом
перевірки № 17 від 2 вересня 2004 року та з метою локалізації і ліквідації
вогнищ амброзії полинолистої, керуючись підпунктом 6 пункту „б”
частини 1 статті 33 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні” , ст.8,9,10 Закону України „Про карантин росдин”, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:

1.Запровадити особливий карантинний режим по амброзії
полинолистій на території -залізничній станції „Андрушівка” ПівденноЗахідної залізниці міста Андрушівки.
2.
Підприємствам всіх форм власності заборонити вивезення
межі м.Андрушівка 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
„Андрушівка”, всім іншим підприємствам,які займаються перевезенням
вантажів, приймати і перевозити підкарантинну продукцію із зони
особливого карантинного режиму тільки за наявності у відправника
карантинних сертифікатів згідно Закону України „Про карантин рослин”.
4.
Рекомендувати адімінстрації транспортних, торгівельних,
заготівельних організацій, промислових підприємств, які перевозять,
зберігають або переробляютья рослинну продукцію.
4.1 .Суворо дотримуватись карантинних вимог на своїх
територіях, на територіях структурних підрозділів при
транспортуванні,зберіганні,переробці та реалізації продукції рослинного
походження на яку розповсюджуються карантинні обмеження щодо
карантинних бур’янів

4.2.3аборонити висівати засмічене амброзією полинолистою
насіння сільськогосподарських культур, проводити міжгосподарський
обмін насіннєвого матеріалу, використовувати на корм тваринам
зерновідходи ,які містять насіння карантинних бур’янів без запарювання
або розмелення до часток розміром не більше 1 мм.Непридатні до
споживання відходи засмічені амброзією знищити.Використовувати
транспортні засоби,склади і тару з під засміченого зерна тільки після
термічної або механічної обробки.
5.
Рекомендувати підприємствам, організаціям, установам
міста проводити на закріплених та прилеглих територіях,а громадянам
міста на присадибних земельних ділянках, заходи по боротьбі з
карантинним бур’яном - амброзією полинолистою агротехнічними
методами ( шляхом низького скошування або вириванням з корінням),
або хімічним (шляхом оприскування гербіцидами).
Для боротьби з амброзією полинолистою хімічними методами
використовувати асортимент гербіцидів, дозволених до використання в
Україні, затвердженого наказом Укрдерхімкомісії Кабінету Міністрів
України від 20.09.1993 р. №659.
6.
Про виконання даного рішення інформувати виконком
міської ради до 10.10.2004 року.
7.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника міського голови, Левченко Г.Г.

М.Г.Сушко

