Додаток 2
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
19.10.2020 № 389
Фітосанітарні заходи
по локалізації та повній ліквідації вогнищ карантинного бур’яну –
амброзії полинолистій (Ambrosia artemisiifolia L.) на території
Приморського району Запорізькій області
№
Найменування заходів
Термін
з/п
виконання
1 Моніторинг
вогнищ
амброзії До повної
полинолистої
на
земельних ліквідації
угіддях,
ділянках
у
період
вогнищ
вегетації бур’яну
карантинно
го бур’яну

Постійно

Відповідальні виконавці
Землекористувачі
та
землевласники (Приморська
міська
об’єднана
територіальна
громада,
Новоолексіївська сільська
об’єднана
територіальна
громада, сільські ради)

2

Виконання
обов’язків
щодо
карантину рослин: дотримання
вимог
статей 33,34 Закону
України від 30 червня 1993 року
№ 3348-XII «Про карантин» (зі
змінами)
щодо
здійснення
фітосанітарних заходів;
виконання
розпорядження
державних
фітосанітарних
інспекторів щодо проведення
відповідних карантинних заходів;
здійснення вивезення об’єктів
регулювання з карантинної зони
за
наявності
карантинних
сертифікатів;
сприяння
проведенню
карантинних
заходів
у
карантинних та прилеглих до них
зонах

Юридичні та фізичні особи,
які
здійснюють
господарську
діяльність,
пов’язану з виробництвом,
переробкою,
зберіганням,
транспортуванням,
торгівлею
рослинами
і
рослинними продуктами на
території карантинної зони

3

Здійснення заходів з локалізації та
Протягом Приморська
міська
ліквідації :
карантинно об’єднана
територіальна
скошування
або виривання з го режиму громада, Новоолексіївська
коренем
за
рахунок
сільська
об’єднана
землевласників
та
територіальна
громада,
землекористувачів на закріплених
сільські ради, фізичні та

2

територіях;
створення
фітоценозів
із
багаторічних трав (злакових чи
злаково-бобових
травосумішок)
або
зімкненого
рослинного
покриву з однорічників, здатних
пригнічувати амброзію (виковівсяна сумішка)

юридичні особи, керівники
підприємств, установ та
організацій (незалежно від
форм власності)

4

Інформування
управління
фітосанітарної безпеки Головного
управління
Держпродспоживслужби
в
Запорізькій області про хід
виконання заходів з локалізації та
ліквідації
вогнищ
амброзії
полинолистої (із зазначенням
назви суб’єкта господарювання,
обробленої
площі,
методу
боротьби (хімічний, механічний,
агротехнічний), використання
коштів

Щомісячно
на 5 число
наступного
періоду з
червня по
вересень,
щороку

5

Висвітлення
інформації
про Протягом Приморська
районна
шкоду амброзії полинолистої та карантинно державна адміністрація, Гу
методи борьби з нею; про го режиму Держпродспоживслужби в
проведені заходи щодо локалізації
Запорізькій області
та ліквідації вогнищ амброзії
полинолистої у засобах масової
інформації

Завідувач сектору з питань оборонної
роботи, цивільного захисту, взаємодії
з правоохоронними органами та захисту
довкілля райдержадміністрації

Землекористувачі
та
землевласники (Приморська
міська
об’єднана
територіальна
громада,
Новоолексіївська сільська
об’єднана
територіальна
громада, сільські ради)

Ігор ЛЯСКОВСЬКИЙ

