У К Р А Ї Н А

МИХАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОР ІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

06.09.2019

№ 182

Про накладання карантинного
режиму
на
територію
сільськогосподарських
угідь
Михайлівського району

Керуючись ст.21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
ст.ст.10, 33, 34 Закону України «Про карантин рослин», враховуючи подання
Державної інспекції з карантину рослин по Запорізькій області від 05.09.2019
та у зв’язку з виявленням рослин карантинних бур’янів – амброзії
полинолистної, гірчака рожевого, з метою локалізації та повної ліквідації її
вогнищ
ЗОБОВ'ЯЗУЮ:
1. Накласти карантинний режим на територію сільськогосподарських
угідь Михайлівського району на площі: 5300,0 га - амброзії полинолистної,
695,0 га – гірчака рожевого до повної ліквідації вогнищ карантинних бур’янів
(список територій додається).
2. Затвердити фітосанітарні заходи по локалізації та повній ліквідації
вогнищ карантинних бур’янів – амброзії полинолистної, гірчака рожевого на
території сільскогосподарських угідь Михайлівського району, що додаються.
3. Рекомендувати керівникам сільгосппідприємств різних форм власності,
виконавчим комітетам селищних та сільських рад, власникам та користувачам
земельних ділянок, управлінню фітосанітарної безпеки Головного управління
Держпродспоживслужби в Запорізькій області забезпечити виконання
фітосанітарних заходів, визначених п.2 даного розпорядження.
4. Відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації
проінформувати голову райдержадміністрації про стан виконання даного
розпорядження до 01 лютого 2020 року.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова

О.СТУЛЕНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
06.09.2019
№ 182
Фітосанітарні заходи
по локалізації та повній ліквідації вогнищ карантинних
бур’янів – амброзії полинолистної, гірчака рожевого на території
сільськогосподарських угідь Михайлівського району
№
з/п
1
1

2

3

4

5

6

Назва
заходу
2
Інспектування
сільськогосподарських
угідь району
Фітосанітарна
експертиза рослин та
продуктів рослинного
походження
Здійснення контролю за
проведенням локалізації
та ліквідації вогнищ
амброзії полинолистної
Заборона вивезення
засміченої амброзією
продукції рослинного
походження без дозволу
Державної служби з
карантину рослин
Технічна переробка
рослин та продуктів
рослинного походження,
засмічених амброзією

Термін
виконання
3
До повної ліквідації
вогнищ карантинного
бур’яну
До повної ліквідації
вогнищ карантинного
бур’яну
До повної ліквідації
вогнищ карантинного
бур’яну

Відповідальні
виконавці
4
Провідний спеціаліст
відділу
карантину
рослин
управління
фітосанітарної безпеки
Головного управління
Держпродспоживслуж
би
в
Запорізькій
області

До повної ліквідації
Керівники
вогнищ карантинного сільгосппідприємств,
бур’яну
власники та
користувачі земельних
ділянок

До повної ліквідації
Керівники
вогнищ карантинного сільгосппідприємств,
бур’яну
власники та
користувачі земельних
ділянок
Знищення рослин та
До повної ліквідації
Керівники
продуктів рослинного
вогнищ карантинного сільгосппідприємств,
походження, засмічених бур’яну
власники та
амброзією, які
користувачі земельних
неможливо направити на
ділянок
технічну переробку

7

Недопущення
До повної ліквідації
засмічення сільгоспугідь вогнищ карантинного
амброзією
бур’яну
полинолистною

Начальник відділу
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

Керівники
сільгосппідприємств
різних форм власності,
сільські та селищні
голови, власники та
користувачі земельних
ділянок

В.КОЗАЧЕНКО

