
ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТЬАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

S3. 09 №9/
Про запровадження карантинного 
режиму по регульованому шкідливому 
організму - амброзії полинолистій 
(Ambrosia artemisifolia^ та 
заходи боротьби з ним

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статей 33, 34 Закону України «Про карантин рослин», 
розглянувши подання Управління фітосанітарної безпеки Головного управління 
Держпродспоживслужби в Житомирській області про виявлення організму- 
амброзїї полинолистої (Ambrosia artemisifolia) на земельній ділянці ТОВ «Агро- 
Регіон Любар» (код ЄДРПОУ 36328230) та з метою локалізації та ліквідації 
даного шкідливого організму

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Запровадити з 13 вересня 2021 року карантинний режим по амброзії 
полинолистій (Ambrosia artemisifolia) на земельній ділянці ТОВ «Агро-Регіон 
Любар» (код ЄДРПОУ 36328230), загальною площею 127,05 га, що розташована 
за адресою: с. Кілки, Житомирський район, Житомирська область.

2. Затвердити заходи по локалізації та ліквідації вогнищ карантинного 
організму амброзії полинолистої (Ambrosia artemisifolia) на земельній ділянці 
ТОВ «Агро-Регіон Любар» (код ЄДРПОУ 36328230), загальною площею 127,05 
га, що розташована за адресою: с. Кілки, Житомирський район, Житомирська 
область, згідно додатку.

3. Рекомендувати особам, які здійснюють господарську діяльність, 
пов’язану з виробництвом, зберіганням, переробкою, транспортуванням на 
території карантинної зони:

1) виконувати фітосанітарні правила та здійснювати фітосанітарні 
заходи;

2) виконувати розпорядження органів Держпродспоживслужби;
3) подавати на вимогу спеціалістів Держпродспоживслужби відомості 

про об'єкти регулювання;
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4) 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;

5) надавати фітосанітарним інспекторам безперешкодний 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 визначення їх фітосанітарного стану;

6) здійснювати вивезення або ввезення об'єктів регулювання у карантинну 
зону за наявності карантинних сертифікатів.

4. Відділ економіки, агропромислового розвитку та з питань управління 
майном спільної власності райдержадміністрацїї:

1) оприлюднити дане розпорядження в засобах масової інформації;
2) щорічно до 01 листопада (до повної ліквідації вогнищ амброзії 

полинолистої (Ambrosia artemisifolia) інформувати Головне управління 
Держпродспоживслужби в Житомирській області та Житомирську районну 
державну адміністрацію про хід виконання заходів з локалізації та ліквідації 
вогнищ амброзії полинолистої.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови Житомирської районної державної адміністрації ХОМИЧА 
Олександра.

Юрій ДЕНИСОВЕЦЬ
Голова Житомирської 
районної державної адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

ЗАХОДИ
з локалізації та ліквідації вогнищ карантинного організму амброзії 
полинолистої (Ambrosia artemisifolia), що розташована на земельній 

ділянці ТОВ «Агро-Регіон Любар» за адресою: с. Кілки, Житомирський 
район, Житомирська область

№ 
п/ 
п

Назва заходів Об’єм робіт Термін 
виконання

Відповідальні 
за виконання

1 2 3 4 5

1.
Моніторинг 
вогнищ амброзії 
полинолистої

Обстеження 
земельних угідь, 
ділянок в період 
вегетації бур’яну

Червень- 
вересень, 
щороку

Державний фіто 
санітарний 
інспектор 
Житомирської 
області

2.

Локалізаційно- 
ліквідаційні 
заходи

У виявлених вогнищах 
на загальній 
площі 127,05 га, 
Профілактична 
обробка гербіцидами 
згідно з Переліком 
пестицидів і 
агрохімікатів 
дозволених до 
використання в 
Україні, скошування 
та виривання з 
коренем. Спалювання 
решток.

Червень- 
вересень 
щороку

Силами та за 
рахунок 
землевласників 
та 
землекористувач 
ів на 
закріплених 
територіях.

3. Висвітлення в 
ЗМІ ходу 
виконання 
розпоряджень, 
пропаганда 
знань про

висвітлення 
інформації про 
виконання 
розпоряджень через 
ЗМІ, офіційному сайті 
райдержадміністрації

з 01.06. по
30.10
щороку

Відділ 
економіки, 
агропромислово 
го розвитку та з 
питань 
управління
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амброзії
полинолистій та 
методи боротьби
з нею

майном спільної 
власності 
райдержадмініст 
рації

Начальник відділу економіки, 
агропромислового розвитку та з 
питань управління майном спільної 
власності райдержадміністрації Лілія САХАНОВИЧ


