УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 0$. ОД, >//№

-Ґ З З

Про запровадження карантинного
режиму
по
регульованому
шкідливому організму - амброзії
полинолистій
(Ambrosia
artemisifolia) та заходи боротьби з
ним
Розглянувши подання начальника інспекції карантину рослин по
Житомирській області від 28.07.2011 р. № 1300/04-25 «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 Глибочицької сільської ради Житомирського району
на площі 4,5 га, з метою локалізації та ліквідації даного шкідливого організму,
керуючись ст. 33, 34 Закону України “Про карантин рослин”, Законом України
„Про місцеві державні адміністрації:
1. Запровадити карантинний режим по амброзії полинолистій на території
Глибочицької сільської ради Житомирського району (додаток 1).
2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації протягом
доби оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.
3. Затвердити план заходів по локалізації та ліквідації вогнищ
регульованого шкідливого організму амброзії полинолистій (додаток 2).
4. 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 Державної служби з карантину
рослин України щодо проведення відповідних карантинних заходів;
- зареєструватися у відповідній інспекції з карантину рослин;
- подавати на вимогу спеціалістів Державної служби з карантину рослин
України 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 та/або обіг рослин, продуктів
рослинного походження з метою виявлення регульованих шкідливих
організмів;

/

- надавати інспекторам з карантину рослин 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;
- здійснювати вивезення та/або ввезення об'єктів регулювання у
карантинну зону за наявності карантинних сертифікатів.
5. Керівникам
транспортних
організацій
надавати
послуги
з
вантажоперевезення лише при наявності карантинного сертифікату.
6. Фізичним та юридичним особам, керівникам господарств, установ і
організацій, суб’єктам підприємницької діяльності та господарювання
(незалежно від їх форм власності) організувати виконання системи
локалізаційно-ліквідаційних заходів.
Відповідальність за виконання заходів боротьби з регульованим шкідливим
організмом покласти на керівників, юридичних і фізичних осіб, землевласників і
землекористувачів.
8. 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. Начальнику
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації щорічно до 15 листопада (до повної ліквідації вогнищ амброзії
полинолистої) інформувати державну інспекцію з карантину рослин про хід
виконання заходів з локалізації та ліквідації вогнищ амброзії полинолистої.
9. Контроль щодо виконання цього розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації Волотовського П.В.
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Додаток 1
до розпорядження
від «___» ____2011 р. № _

Список
місцезнаходження де виявлено регульований шкідливий організм амброзія
полинолиста.
Назва господарства
п/п
1 с. Гадзинка, вулиці села
№

2

с. Березина, вулиці села

3

с. Нова Вигода, вулиці села

4

с. Глибочиця, вулиці села

ВСЬОГО:

г

Місцезнаходження

Площа, га

Житомирська область
Житомирський район
Глибочицька сільська
рада
Житомирська область
Житомирський район
Глибочицька сільська
рада
Житомирська область
Житомирський район
Глибочицька сільська
рада
Житомирська область
Житомирський район
Глибочицька сільська
рада
*

0,3

1,5

0,5

2,2

4,5

Додаток 2
до розпорядження
від «___» ____2011 р. № ____

ПЛАН
Заходів з локалізації та ліквідації вогнищ амброзії полинолистої на
території Житомирського району Житомирської області
№

Назва заходів

Об’єм робіт

Термін
виконання

Відповідальні за
виконання

Локалізація та ліквідація
вогнищ амброзії
полинолистої

Організування роботи по
локалізації та ліквідації вогнищ
амброзії полинолистої в місцях її
виявлення на площі 4,5 га на
території Глибочицької сільської
ради.

З дня прийняття
розпорядження
по кінець
вегетації
(вересень
включно)

Моніторинг вогнищ
амброзії полинолистої

Обстеження земельних угідь,
ділянок в період вегетації бур’яну

Червеньвересень, щороку

Локалізаційно-ліквідаційні
заходи

Профілактична обробка
гербіцидами згідно з Переліком
пестицидів і агрохімікатів
дозволених до використання в
Україні, скошування та виривання з
коренем. Спалювання решток.

Червень-вересень
щороку

Інформування державної
інспекції з карантину
росли по Житомирській
області про виконання
плану заходів з локалізації
та ліквідації вогнищ
амброзії полинолистої
Висвітлення в ЗМІ
результатів виконання
розпоряджень, пропаганда
знань про амброзії
полинолистій та методи
_____ боротьби з нею_____

Звітування про проведену боротьбу
з амброзією полинолистою в
господарствах, населених пунктах,
присадибних ділянках

Щороку до 15
листопада

Інспектор
Житомирського
ПКР, начальник
управління АПР,
голова сільської
ради,
землевпорядник
с\ради, керівники
підприємств,
юридичні і фізичні
особи
землевласників та
землекористувачів
Державний
інспектор з
карантину рослин
Житомирського
ПКР
Силами та за
рахунок
землевласників та
землекористувач ів
на закріплених
територіях
Під наглядом
державного
інспектора з
карантину рослин
Житомирського
ПКР, начальника
управління АПР,
голови сільської
ради,
землевпорядни ка
с\ради, керівників
підприємств.
Відповідальні за
локалізацію та
ліквідацію вогнищ
амброзії
полинолистої,
(узагальнення
управління АПР)
Державний
інспектор з
карантину рослин
Житомирського
ПКР

п/п
і

1

Повне ви
розпор.

Керівник апарату

лис

иконання
радіо,
иві

3 28.07. по 30.10
щороку

А. Б. Ковальчук

