
УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації 

■/'f. Q(f,JU?c£j  м. Запоріжжя П г Ж

Про запровадження карантинного режиму на території
землекористування районної адміністрації Запорізької міської ради по 
Комунарському району м. Запоріжжя у зв’язку з виявленням 
регульованих шкідливих організмів повитиці польової - Cuscuta 
campestris Yunck., амброзії полинолистої - Ambrosia artemisiifolia L. та 
ценхрусу довгоголкового Cenchrus longispinus Fernald.

Керуючись статтями 6, 13, 35 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 33, 34 Закону України «Про карантин рослин», 
наказом Міністерства аграрної політики України від 27.01.2005 №40 «Про 
затвердження Інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ 
карантинних бур’янів», на підставі подання державного фітосанітарного 
інспектора Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області від 09.08.2021р. № 4, у зв’язку з виявленням на території 
землекористування районної адміністрації Запорізької міської ради по 
Комунарському району м. Запоріжжя регульованих шкідливих організмів -  
повитиці польової (Cuscuta campestris Yunck.), амброзії полинолистої 
(Ambrosia artemisiifolia L.) та ценхрусу довгоголкового (Cenchrus longispinus 
Fernald.) на загальній площі 15,7 га,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Запровадити на території землекористування районної адміністрації
Запорізької міської ради по Комунарському району м. Запоріжжя 
карантинний режим по повитиці польовій (Cuscuta campestris Yunck.) на 
загальній площі 15,7 га, по амброзії полинолистій на загальній площі 15,7 га, 
по ценхрусу довгоголковому на загальній площі 1,5 га. *

2. Затвердити межі карантинної зони згідно з переліком вогнищ 
карантинних організмів повитиці польової (Cuscuta campestris Yunck.),



амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) та ценхрусу довгоголкового 
(Cenchrus longispinus Femald) на території землекористування районної 
адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району м. 
Запоріжжя (додається).

3. Затвердити фітосанітарні заходи з локалізації та ліквідації вогнищ 
регульованих шкідливих організмів: повитиці польової (Cuscuta campestris 
Yunck.), амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) та ценхрусу 
довгоголкового (Cenchrus longispinus Fernald) на території 
землекористування районної адміністрації Запорізької міської ради по 
Комунарському району м. Запоріжжя (додається).

, 4. Встановити час дії карантинного режиму протягом вегетаційного
періоду з дати набрання чинності цим розпорядженням та до остаточного 
знищення вогнищ повитиці польової (Cuscuta campestris Yunck.), амброзії 
полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) та ценхрусу довгоголкового 
(Cenchrus longispinus Femald) у межах затвердженої карантинної зони.

5. Рекомендувати районній адміністрації Запорізької міської ради по 
Комунарському району м. Запоріжжя спільно з Головним управлінням 
Держпродспоживслужби в Запорізькій області забезпечити створення 
робочих груп у районній адміністрації Запорізької міської ради для 
проведення рейдів -  перевірок виконання фітосанітарних заходів щодо 
локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур’янів у вегетаційний період 
суб’єктами господарювання, землевласниками та землекористувачами.

6. Рекомендувати районній адміністрації Запорізької міської ради по 
Комунарському району надавати інформацію про результати проведеної 
роботи Головному управлінню Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області щороку до 01 жовтня.

7. Запропонувати Головному управлінню Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області здійснювати контроль за виконанням заходів у межах 
своїх повноважень та надавати узагальнену інформацію про результати 
проведеної роботи відділу економіки та агропромислового розвитку 
Запорізької райдержадміністрації щороку до 10 жовтня на період дії 
карантину.

8. Відділ економіки та агропромислового розвитку Запорізької 
райдержадміністрації забезпечити підготовку узагальненої інформації про хід



виконання цього розпорядження голові райдержадміністрації щороку до 25 
жовтня.

9. Відділ забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування, 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
райдержадміністрації протягом доби з дня видання розпорядження 
забезпечити його оприлюднення на офіційному сайті Запорізької районної 
державної адміністрації.

10. Визнати це розпорядження таким, що набирає чинності з моменту 
його офіційного оприлюднення.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови райдержадміністрації Олега ДИЛОВА.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації

ПЕРЕЛІК
вогнищ карантинних організмів повитиці польової (Cuscuta campestris 
Yunck.), амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) та ценхрусу 

довгоголкового (Cenchrus loirgispinus Fernald) на території 
землекористування районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Комунарському району м. Запоріжжя

Адреса Площа,
га

Міжбудинкова територія в межах вулиць Водограйна, 40-річчя 
Перемоги, Новокузнецька, Нагнибіди, зона 03, квартал 040 
публічної кадастрової карти (повитиця польова, амброзія 
полинолиста та ценхрус довгоголковий)

1,0

Рекреаційна зона в межах вулиці Стешенка, зона 03, квартал 042 
публічної кадастрової карти (повитиця польова, амброзія 
полинолиста та ценхрус довгоголковий)

0,5

Парк ім. Ю.Еагаріна по вулиці Ситова, зона 03, квартал 027 
публічної кадастрової карти (повитиця польова, амброзія 
полинолиста)

4,0

В межах Набережної магістралі, зона 03, квартал 038, 045 
публічної кадастрової карти (повитиця польова, амброзія 
полинолиста)

1,4

Територія Дослідної станції, зона 03, квартал 033 публічної 
кадастрової карти (повитиця польова, амброзія полинолиста)

1,5

Траса Харків -  Сімферополь, зона 030, квартали 030, 031 
публічної кадастрової карти (повитиця польова, амброзія 
полинолиста)

4,6

Дорога на «Хвилю», зона 03, квартал 044 публічної кадастрової 2,7
карти (повитиця польсшС^Й^Ш  полинолиста) а»

ВСЬОГО: 15,7
//асу \ а а \\
Г  с /  з Г"І1

Заступник то л о в ій  J  911 Олег ДИЛОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації

ФІТОСАШТАРШ ЗАХОДИ
з локалізації та ліквідації вогнищ регульованих шкідливих організмів: 
повитиці польової (Cuscuta campestris Yunck.), амброзії полинолистої 

(Ambrosia artemisiifolia L.) та ценхрусу довгоголкового (Cenchrus 
longispinus Fernald) на території землекористування районної 

адміністрації Запорізької міської ради ио Комунарському району м.
Запоріжжя

№
з/п

Найменування заходів Термін
виконання

Відповідальні

1 2 3 4
1 Створити робочу групу в 

районній адміністрації для 
проведення рейдів -  перевірок 
виконання фітосанітарних 
заходів щодо локалізації та 
ліквідації вогнищ карантинних 
бур’янів

Щороку
травень-
жовтень

Районна адміністрація 
Запорізької міської ради по 
Комунарському району 
м.Запоріжжя,
Головне управління 
Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області

2 Систематично проводити 
моніторинг зареєстрованих 
вогнищ та обстеження з метою 
виявлення нових вогнищ

Щороку
травень-
жовтень

Районна адміністрація 
Запорізької міської ради по 
Комунарському району 
м.Запоріжжя,
Еоловне управління 
Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області

3 Забезпечити інспектування та 
лабораторну експертизу 
об'єктів регулювання, що 
вивозяться за межі 
карантинної зони, з 
подальшим оформленням 
фітосанітарних документів

Постійно Головне управління 
Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області

<*



1 2 3 4
4 Проводити боротьбу 3 

регульованими шкідливими 
організмами хімічним, 
механічним та 
фітоценотичним методами

Щороку
травень-
жовтень

Районна адміністрація 
Запорізької міської ради по 
Комунарському району 
м.Запоріжжя

5 Посилити пропаганду знань 
про біологічні особливості 
карантинних бур’янів, їх 
шкодочинність та методи 
боротьби з ними. Системно 
висвітлювати в засобах 
масової інформації заходи 
щодо знешкодження 
карантинних р о сл и н ___

Постійно Районна адміністрація 
Запорізької міської ради по 
Комунарському району 
м.Запоріжжя,
Головне управління 
Держпродс поживелужби в 
Запорізькій області

Заступник голови Олег ДИЛОВ


