РАДОМИШЛЬСЬКА РАЙОННА .ЖРЖАВНА АДМПИСТРАІЩЕ
Жнт омирської області

Р О З I I О І* Я Д Ж Е Н Н Я
голови районно ! ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Від 18,1.1.2009 року

№321

11ро запровадження карантинного
режиму по регульованому
шкідливому організму амброзії
полинолжстноі та заходи боротьби
з нею.

Розглянувши поданні державної інспекції з карантину рослин по
Житомирській області, про виявлення вогнищ з регульованим шкідливим
організмом амбрідії шбішолжтної яа території К'очерівсьжоі Іршанськоі
сільських рад, тз-ст. Іріпа, з мстою локалізації та ліквідації шкідливого
організму, керуючись стЗЗ розділу IV Закону Украши “Про карантин
рослин”, на підставі п.9 ст;25 її 4 ст.26, ст.4! Закону Укршни .«Про місцеві
державні адмтстращ і»;
1.
Зшфовадши на загальні# площі 5га (вогнища виявлені, но с.
Кочерів), с. Ірнга та ст. Ірит на площі 1 га, жаражшний режим з
регульованим шкідливим організмом амброзія полинолистий з 18 листопада
2009 рожу.
2.
Проводиш вивезення об’єктів регулювання (насіннєвий,
садившій, плодоовочевий матеріал та інші що можуть бути джерелами
зараження амброзією подинолистою за. межі, каршггшшої зони, за
шряшинними сертифікатами Облдержкарантиву,
3.. Затвердиш заходи по локалізації та ліквідації вогнищ амброзії
пояинояистної на 2009-20 .12 роки (додаються).
4. Рекомендувати:
4.!.. Фізичним та юридичним особам керівникам транспортних
організацій -надавати послуги з вантажоперевезення лише при наявності
карантинного сертифікату.
4.2. Фізичним та юридичним особам суб’єктам
господарської
дш іьноса які займаються ж о т
|бе ріга пням, вирошуванням,
суворо дотримуватися
реашзгією та переробкою рослі
карантинних вимог на тент пія
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5. Керівникам установ та організацій, суб’єктам підприємницької
дальності та господарювання (незалежно від форм власності), що
знаходяться на території виявлення вогнищ з регульованим шкідливим
організмом амброзії полиносшої організувати виконання системи
локашзадйно-шкрідадійнш заходів систематичні обстеження території на
виявлення та. знищення шкідливого організму, сприяти інспектору з
карантину рослин при виконанні ним службових обов’язків з контролю,
щодо
ліквідації
вогншц
регульованого
шкідливого
організму
землевласниками та землекористувачами дотримання карантинних вимог при
здійсненні вантажоперевезень за межі карантинної зони.
6. Кочерівському та іршанському сільським головам посилиш
пропаганду знань про біологічні особливості регульованого шкідливого
організму через місцеві засоби масової інформації га .шляхом розміщення
листівок про регульовані шкідливі організми на стендах.
7.
Начальнику
управління
агропромислового
розвитку
райдержадмшістращї (Єсипенко С.БЛ протягом доби повідомити осіб, що
розташовані, перебувають або проживають у регульованій зоні про
виявлення вогнищ з регульованим шкідливим організмом амброзії
потшешнстної.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

А.А. Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови районної

державиої адміні оградії
№ 321 від 18 і 1.2009 р.
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