Звіт
Білгород-Дністровської районної державної адміністрації щодо виконання
районної Програми по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на
території
Білгород-Дністровського району протягом 2012-2016 років
Районна Програма по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на
території Білгород – Дністровського району протягом 2012-2016 років була
прийнята рішенням районної ради від 27 липня 2012 року № 308-VІ.
Відповідальними виконавцями Програми є Білгород-Дністровська
районна державна адміністрація та як співрозробник управління
Держпродспоживслужби в Білгород-Дністровському районі.
Основною метою Програми є проведення комплексу заходів по ліквідації
амброзії полинолистої та визначення основних напрямків для стабілізації та
ліквідації карантинного бур’яну протягом 2012–2016 років на території
Білгород-Дністровського району в господарстві КРАП «Заря», зменшення
кількості випадків захворювання на алергію серед населення, пов’язаних з
цвітінням
амброзії,
підвищення
ефективності
виробництва
сільськогосподарської продукції, посилення уваги широких верств населення та
громадськості до існуючої проблеми шляхом популяризації знань та роз’яснень
щодо шкідливості бур’яну – алергену, приведення в належний фітосанітарний,
екологічний та естетичний стан території району, забезпечення контролю за
виконанням та проведенням заходів проти карантинного бур’яну
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності,
посадовими особами та громадянами.
Основними завданням Програми є:
- привернути увагу населення та громадськості до проблеми, пов’язаної із
засміченням земель карантинним бур’яном;
- провести карантинні заходи по ліквідації карантинного бур’яну – амброзії
полинолистої у населених пунктах, у полях сівозміни, на узбіччях доріг тощо;
- провести боротьбу та ліквідацію амброзії полинолистої у населених пунктах;
- ліквідувати карантинний бур’ян на узбіччях доріг (автошляхів і залізниць);
- провести боротьбу та знищення карантинного бур’яну у полях сівозмін силами
товаровиробників;
- ліквідувати амброзію полинолисту на залишених полях, що повністю
заростають;
- провести боротьбу з карантинним бур’яном хімічним, агротехнічним,
механічним та іншими методами, повинні застосуватися одночасно;
- протягом 2012 року провести по всій території Білгород-Дністроівського
району семінари та практичні заняття з органами влади та
сільгосптоваровиробниками;
- особливу увагу приділити ознайомленню з карантинним бур’яном у
навчальних закладах: школах, гімназіях, ліцеях, училищах та інших.
Для виконання завдань по програмі була визначена потреба необхідного
фінансування в сумі 234,48 тис. грн. на весь період, проте, з моменту

затвердження Програми кошти на реалізацію заходів з районного бюджету не
виділялися.
Але, слід відзначити, що заплановані заходи виконувалися за рахунок
реалізації заходів програм сільських рад району з місцевого бюджету.
У 2013 році на підставі Акту обстеження на встановлення фітосанітарного
стану розпорядженням Білгород-Дністровської райдержадміністрації від
27.05.2013 року № 211/А-2013 «Про подовження карантинного режиму по
амброзії полинолистій» було подовжено термін карантинного режиму по
амброзії полинолистій на площі 80 га, що знаходиться в користуванні КРАП
«Заря» та розташовані на території Шабівської сільської ради за межами
населеного пункту біля с. Біленьке.
У 2014 році при проведенні контрольних обстежень Державною
фітосанітарною інспекцією Одеської області фітосанітарного стану на території
ТОВ «Агрофірма«Шаболат» було виявлено амброзію полинолисту. На
виконання протокольного рішення № 8 позачергового засідання комісії з питань
ТЕБ та НС «Про заходи по ліквідації вогнищ амброзії полинолистої на території
району» ТОВ «Агрофірма «Шаболат» були проведені необхідні агротехнічні
заходи щодо знищення амброзії полинолистої за власні кошти.
У 2016 році управлінням Держпродспоживслужби в БілгородДністровському районі буде проводитись обстеження на встановлення
фітосанітарного стану на території КРАП «Заря» за результатами якого буде
складений Акт та направлений висновок фітосанітарної експертизи
райдержадміністрації в термін до 01 серпня 2016 року для прийняття
відповідних рішень.

