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Про Програму боротьби з розповсюдженням
амброзії полинолистої на території
Берегівського району на 2012-2016 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статі 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Програму боротьби з розповсюдженням амброзії полинолистої на
території Берегівського району на 2012-2016 роки затвердити (додається).
2. Районній державній адміністрації:
2.1. Забезпечити виконання Програми та при формуванні проекту районного
бюджету передбачати кошти для її фінансування;
2.2. Щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання
заходів даної програми».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Ляшка М.М. та постійну комісію
районної ради з питань агропромислового комплексу, розвитку села, земельних
відносин та використання природних ресурсів (Кидибиц С.А.).

Голова ради

А.А.Бігарі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від« 18 »__09__2012р. №199

ПРОГРАМА
боротьби з розповсюдженням амброзії полинолистої на території
Берегівського району на 2012-2016 роки
І. Загальна характеристика амброзії полинолистої
Амброзія відноситься до групи ранніх ярих бур’янів, характерною
зовнішньою ознакою її є те, що вона дуже подібна до полину, розмножується
насінням, тваринами не поїдається, що теж підвищує її конкурентоздатність.
Для амброзії характерна висока пластичність, завдяки сильній кореневій
системі, яка може проникнути в грунт до 4 метрів, добре переносить засуху
швидко відновлюється. Цей бур’ян сильно висмоктує поживні речовини з
ґрунту, а також має дуже великі алергічні властивості – негативно впливає на
стан здоров’я людей та тварин, особливо це проявляється під час цвітіння.
Амброзія надзвичайно шкідливий карантинний бур’ян, практично немає
природних конкурентів (не поїдається сільськими тваринами), крім того
викликає алергічні захворювання людей.
ІІ. Розповсюдження на території району.
Якщо цей бур’ян був розповсюджений на окремих площах біля 250
гектарів в селах В.Береги, Горонглаб, Берегуйфолу, Дийда та смт. Батьово, то
на сьогоднішній день засмічено майже всі поля сільгосптоваровиробників
(близько 3000 га ріллі), крім того, амброзія розповсюджена на землях
несільськогосподарського використання (парки, сквери, узбіччя шосейних та
залізничних доріг).
Швидкому розповсюдженню амброзії останні роки сприяло не тільки її
пластичність (насіння не губить своєї схожості до 40 років, крім того, кожна
рослина може дати 15-20 тисяч насінин). Швидкому розповсюдженню сприяли
також повені 1998 та 2001 років.
ІІІ. Мета Програми.
Метою цієї Програми є припинення розповсюдження карантинного
бур’яну та його поступове знищення хімічним, механічним, біологічним
методами.
ІV. Організаційні заходи по боротьбі із амброзією.
З метою недопущення подальшого розповсюдження амброзії на території
району провести ряд невідкладних організаційних заходів, а саме:
1. Створити районну робочу групу, куди включити спеціалістів
управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, станції захисту
рослин, карантинної служби та інспекції охорони навколишнього середовища.
2. Відділам освіти, культури, охорони здоров’я райдержадміністрації на
адмінтериторіях підпорядкованих їм закладів постійно протягом травнялистопада забезпечувати скошування амброзії полинолистої.

3. Виконавчим комітетам селищної, сільських рад забезпечувати
проведення заходів щодо локалізації і ліквідації вогнищ амброзії полинолистої
у місцях масового перебування громадян».
4. Відділу охорони здоров’я РДА забезпечити проведення медичними
працівниками закладів охорони здоров’я району інформаційно-роз’яснювальної
роботи серед мешканців щодо шкідливого впливу амброзії полинолистої на
організм людини.
5. Сільським, селищному головам створити робочі групи у складі
депутата, дільничного інспектора, землевпорядника, які будуть вести постійний
контроль за знищенням амброзії.
6. На землях сільгосптоваровиробників всіх форм власності проводити
комплекс агротехнічних та хімічних методів щодо знищення амброзії.
7. Зобов’язати керівників на землях несільськогосподарського
використання відповідних установ своєчасно знищувати (скошувати) амброзію
до цвітіння.
8. Спеціалістам карантинної служби, станції захисту рослин вести
постійний контроль та роз’яснювальну роботу через пресу про важливість
боротьби з амброзією.
V. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування карантинних (фітосанітарних) заходів та Програми
здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів осіб та інших не
заборонених законами України джерел.
Виконання Програми та проведення карантинних (фітосанітарних)
заходів у населених пунктах здійснюється за рахунок коштів місцевих
бюджетів.
На інших земельних ділянках виконання Програми та проведення
карантинних (фітосанітарних) заходів здійснюється за рахунок коштів
землевласників та землекористувачів, які мають право на відшкодування
завданих їм збитків відповідно до закону та у порядку і розмірах, встановлених
Кабінетом Міністрів України, у разі, якщо їх майно використовувалося з метою
ліквідації карантинного організму.
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