УКРАЇНА
ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від

№

4Я З

Про запровадження особливого карантин
ного режиму на території Чуднівського
району в зв”язку з виявленням карантин
них організмів - амброзії полинолистої та
повитиці польової
В зв”язку з виявленням карантинних бур”янів амброзії полинолистої на території
смт.Чуднів - 0,02 га та повитиці польової на полі конюшини СГ „Дружба” - 100 га, що
підтверджено актами перевірок від 18 серпня 2005 року, з метою локалізації і ліквідації цих
вогнищ, керуючись ст..8,9,10 Закону України „Про карантин рослин”, ст.ст. Закону України „Про
місцеві державні адміністрації” :
1.Запровадити особливий карантинний режим по амброзії полинолистій на території
смт.Чуднів та повитиці польовій в СГ „Дружба” смт.Чуднів.
2.Управлінню
рекомендувати :

агропромислового

розвитку

райдержадміністрації

(Рижук

В.В.)

2.1.
Підприємствам всіх форм власності заборонити вивезення за межі смт.Чуднів п
карантинної продукції без карантинних сертифікатів, які видає Державна інспекція з карантину
рослин по Житомирській області після проведення догляду цих вантажів та лабораторної
експертизи.

2.2.
Всім підприємствам смт.Чуднів, які займаються прийманням та перевезенням вантаж
підкарантинної продукції із зони особливого карантинного режиму, проводити роботи тільки при
наявності у відправника карантинних сертифікатів згідно Закону України „Про карантин рослин”
та „Правил фітосанітарного контролю”.

2.3.
Адміністраціям транспортних, торгівельних, заготівельних організацій, промислов
підприємств, які перевозять, зберігають або переробляють рослинну продукцію :
2.3.1.Суворо дотримуватись карантинних вимог на своїх територіях та на територіях своїх
структурних підрозділів при транспортуванні, зберіганні, переробці та реалізації продукції
рослинного походження, на яку розповсюджуються карантинні обмеження щодо карантинних
бур”янів.
2.3.2.Заборонити висівати насіння сільськогосподарських культур, якщо немає заключення
районної насіннєвої інспекції, проводити міжгосподарський обмін насіннєвого матеріалу,
використовувати на корм тваринам зерновідходи, які містять насіння карантинних бур”янів без
запарювання або розмелювання часток розміром більше 1 мм. Непридатні до споживання відходи,
засмічені амброзією, знищувати шляхом спалювання на місцевих сміттєзбірниках в присутності
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інспекторів карантинної інспекції. Використовувати транспортні засоби, склади і тару з-під
засміченого зерна, зернят соняшника тільки після термічного або механічного обробітку.
2.3.3.Адміністраціям всіх підприємств,
організації, установ, громадянам, які мають
присадибні ділянки, проводити заходи по боротьбі з карантинним бур”яном - амброзією
полинолистою агротехнічними методами шляхом низького скошування або вириванням з коріння,
та хімічним шляхом вприскування гербіцидами. Для боротьби з амброзією полинолистою
хімічними методами використовувати асортимент гербіцидів, дозволених до використання в
Україні, затверджений наказом Укрдержхімкомісії Кабінету Міністрів України, щорічно
опублікованих в „Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні”.
3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови державної
адміністрації Рижука В.В.

Голова державної
адміністрації

г-13

І.П.Антощенко

