
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ

20.09.2018                                                                                                  №7/54-2467

                                                                 м. Лиман

Про затвердження  

Програми по локалізації та 

ліквідації амброзії 

полинолистої на території 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 

2018-2020 роки

З  метою  проведення  систематичної  роботи  щодо  виконання  заходів  з

локалізації  та  ліквідації  амброзії  полинолистої  для  створення  безпечних  умов

життєдіяльності  населення  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  на

виконання вимог Закону України «Про карантин рослин» та керуючись п.22 ч.1

ст. 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада, - 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму з локалізації та ліквідації  амброзії полинолистої на

території  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2018-2020

роки (далі – Програма).

2. Забезпечити  виконання  Програми  з локалізації  та ліквідації  амброзії

полинолистої на території об’єднаної територіальної громади на 2018-2020

роки виконавцями у визначені терміни згідно з додатком. 

3. Управлінню агропромислового розвитку міської ради (Задорожний): 

3.1.  Щоквартально,  до  10  числа  місяця,  наступного  за  звітним  кварталом,

надавати  Департаменту  агропромислового  комплексу  та  розвитку

сільських  територій  Донецької  облдержадміністрації  та  Головному

управлінню Держпродспоживслужбі в Донецькій області інформацію про

хід виконання заходів Програми.

3.2.  Забезпечити висвітлення ходу реалізації  Програми на офіційному сайті

Лиманської міської ради. 

4. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) профінансувати заходи,

вказані  в  Програмі  за  рахунок  коштів  бюджету  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з

питань планування, фінансів,  бюджету, соціально-економічного розвитку,

інвестиційної  діяльності  та  регуляторної  політики  (Коломацький)  та

заступника міського голови Фесенка В.П.



Міський голова                                                                              П.Ф. Цимідан



ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                            рішення міської ради

                                           _________№___________

ПРОГРАМА

по  локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Лиманської

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки 



1.Паспорт програми

Програма по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої в Лиманській
об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки

1. Ініціатор розроблення програми
Управління агропромислового 
розвитку Лиманської міської ради

2. Назва розпорядчого документу
Закон України «Про карантин рослин»
Розпорядження міського голови  

3. Розробник програми
Управління агропромислового 
розвитку Лиманської міської ради

4. Співрозробники програми

Спеціалісти фітосанітарної інспекції 
Головного управління фітосанітарної 
безпеки Держпродспоживслужби у 
Донецькій області

5. Учасники програми

Управління агропромислового 
розвитку Лиманської міської ради 
Сільгосппідприємства та фермерські 
господарства

6. Термін реалізації програми 2018-2020 роки

7.
Перелік  місцевих  бюджетів,  які
беруть участь у виконанні програми
(для комплексних програм)

Бюджет Лиманської об’єднаної 
територіальної громади 

8.

Загальний  обсяг  фінансових
ресурсів,  необхідних  для  реалізації
програми, всього (грн.)
у тому числі:

328827,00

8.1.
кошти   бюджету  Лиманської
об’єднаної  територіальної  громади,
(грн.)

328827,00



1. Вступ

Амброзія полинолиста (Ambposia artemisiifolia L) – однорічна яра однодомна
рослина. За зовнішнім виглядом схожа на рослину коноплі та чорнобривців, а за
розміром і формою нагадує полин гіркий.

Рослина має потужну кореневу систему.  Їй властива висока регенераційна
здатність.  При скошуванні  амброзія  полинолиста  для  утворення  насіння  дає  від
кореневих частин нові паростки, що утворюють суцвіття і формують життєздатне
насіння.

Дослідженнями  доведено,  що  на  утворення  1  тони  сухої  речовини  цей
злісний бур’ян забирає з ґрунту 15,5 кг азоту, 1,5 кг фосфору та 900 т води.

За сприятливих погодних умов амброзія досягає 2 м висоти, щільність сходів
може досягати 5-7 тис. шт. на м2.

Амброзія є сильним алергеном,  який за твердженнями фахівців з  охорони
здоров’я  населення,  є  причиною  масових  захворювань  на  алергію  та  бронхо-
легеневу систему.

За  даними  спостережень  науковців  з’ясовано,  що  амброзія  полинолиста
надмірно висушує та виснажує ґрунт, великої шкоди завдає здоров’ю людини та
навколишньому природному середовищу.

2. Мета Програми

Мета  програми –  вжиття  дієвих  заходів  з  ліквідації  амброзії  полинолистої,
основних напрямків роботи по ліквідації карантинного бур’яну протягом 2018-2020
рр. на території Лиманської об’єднаної територіальної громади.
Основні завдання програми:

- привернути  увагу  населення  та  громадськості  до  проблем,  пов’язаних  із
засміченням земель карантинним   бур’яном;

- провести  карантинні  заходи  по  ліквідації  карантинного  бур’яну  амброзії
полинолистої  у полях сівозміни, на узбіччях доріг тощо; 

- провести боротьбу та ліквідацію амброзії полинолистої у населених пунктах ;
- ліквідувати карантинний бур’ян на узбіччях доріг;
- провести  боротьбу  з  карантинним  бур’яном  хімічним,  агротехнічним,

механічним та іншими методами, що повинні застосовуватися одночасно;
- особливу  увагу  приділити  ознайомленню  з  карантинним   бур’яном  у

навчальних закладах;
- покласти відповідальність за виконання та проведення карантинних заходів

проти карантинного бур’яну на підприємства, установи, організації, пов’язані
з  виробництвом,  ввезенням,  вивезенням,  перевезенням,  переробкою,
зберіганням, реалізацією та використанням підкарантинних матеріалів.

3. Шляхи та методи розв’язання проблеми

Для забезпечення збалансованих та комплексних заходів боротьби з амброзією
полинолистою  в  найближчі  роки  пріоритетне  значення  буде  надаватись:
механічним,  агротехнічним  та  хімічним  методам  боротьби,  що  застосовуються
одночасно.

У населених пунктах:

- скошування  рослин  амброзії  полинолистої  перед  цвітінням  в  період
бутонізації;



- виривання рослин амброзії з корінням та їх знищення шляхом спалювання у
спеціально призначених місцях або подрібнення з наступним захороненням
решток у санітарних ямах з використанням гасу чи вапна;

- знищення  рослин  амброзії  на  засмічених  ділянках  агротехнічним  методом
(перекопування або приорювання ґрунту з подрібненням рослинних решток)
та наступним висівом на цих ділянках багаторічних низькорослих трав або
газонних трав.

На узбіччях доріг:

- скошування  рослин  амброзії  полинолистої  перед  цвітінням  в  період
бутонізації;

На земельних ділянках сільськогосподарського призначення:

- застосування гербіцидів;
- низьке скошування та дискування рослин амброзії полинолистої  до початку 

цвітіння;
- дискування земельних ділянок після збирання озимих та ярих зернових 

колосових культур
У зв’язку з розповсюдженням амброзії полинолистої, та з метою запобігання
подальшого розповсюдження її на території ОТГ необхідно дотримуватись таких
вимог:
1)Хлібоприймальним  та  переробним  підприємствам,  сільгосптоваровиробникам
об’єднаної  територіальної  громади  заборонити  приймати  та  перевозити
підкарантинну рослинну продукцію без карантинних сертифікатів згідно із статтею
11 Закону України «Про внесення змін до Закону України Про карантин рослин".
2) Підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності,
які перебувають на території Лиманської ОТГ заборонити:

- вивозити  за  межі  громади  без  карантинних  сертифікатів  насіннєве,
продовольче, фуражне зерно та насіння технічних й інших культур;

- висівати  засмічене  карантинними  бур'янами  насіння  сільськогосподарських
культур;

- використовувати підкарантинні ділянки для одержання насіннєвого матеріалу
культурних та природних рослин;

- проводити міжгосподарський обмін засміченого насіннєвого матеріалу;
- використовувати  для  посіву  насіння  з  полів  тих  господарств,  де  виявлені

вогнища карантинних бур'янів;
- зберігати  зерно,  засмічене  насінням  карантинних  бур'янів,  спільно  з

незасміченими партіями;
- використовувати  на  корм  тваринам  зерновідходи,  які  містять  насіння

карантинних бур'янів, без запарювання або подрібнення до часток розміром
не більше 1 мм;

- залишати  на  узбіччях  доріг  та  необроблюваних  землях,  навколо  посівів,
багаторічних насаджень та інших місць вогнища карантинних бур'янів.

3)  Забезпечити  широке  висвітлення  у  засобах  масової  інформації  надзвичайної
небезпечності  карантинних  та  алергічних  бур'янів,  необхідність  проведення
боротьби з ними.
           



4. Заходи щодо виконання Програми, обсяги та джерела

 фінансування

Заходи  щодо  виконання  Програми  по  локалізації  та  ліквідації  амброзії
полинолистої наведено у додатку 1 до Програми.

Для забезпечення виконання даної Програми передбачити виділення коштів
з бюджету Лиманської об’єднаної територіальної  громади 328 827 грн.

Витрати на Програму по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої

з Лиманської об’єднаної територіальної громади щорічно
№ з/п роки Площа, га Сума, грн.

1 2018 50,78 10281,00

2 2019 262,23 159273,00

3 2020 262,23 159273,00

Всього 328827,00

5. Очікувані результати реалізації Програми

- забезпечити раціональне використання земель;
- зберегти  природну  родючість  ґрунтів  та  екологію   сільськогосподарських

земель;
- підвищити ефективність виробництва сільськогосподарської продукції.

6. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення виконання

 заходів та Програми

Фінансування  карантинних  (фітосанітарних)  заходів  та  Програми
здійснюється за рахунок коштів Лиманської об’єднаної територіальної громади та
інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

Потреба у фінансуванні заходів Програми може уточнюватися кожного року,
що  затверджується відповідним рішенням сесії Лиманської міської ради.

Програма  по   локалізації  та  ліквідації  амброзії  полинолистої  на  території

Лиманської  ОТГ  на  2018-2020  роки  розроблена  управлінням  агропромислового

розвитку Лиманської міської ради

В.о. начальника управління
агропромислового розвитку  А.М. Кабацький 

Секретар міської ради                                               Т.Ю. Каракуц



Додаток

Техніко-економічне обґрунтування

витрат  по дискуванню  земельних ділянок загальною площею 50,78га

                                                                                                                        

Трактор Т-150  +дискова  борона БДТ-7

Зарплата  14,8грн/га х 50,78 = 751 грн
Відрахування ЄСВ 22%                                     165   грн
Дизпаливо      5,7 л/га  х 50,78га=289,4л х26грн/л =7 526 грн                  
Моторні масла 3 %8,7лх40 грн                              348грн
Амортизація техніки                        150   грн
накладні  витрати 15 %             1341 грн

     ____________
                10 281 грн 

Вартість  витрат  на  знищення  амброзії  полинолистої  шляхом  дискування  на
неорендованих земельних ділянках комунальної власності 1га становить:
10281 грн :50,78 га =202,46 грн/га

Вартість  витрат  на  знищення  амброзії  полинолистої  шляхом  дискування  на
неорендованих  земельних  ділянках  комунальної  власності  262,23га  становить:
202,46грн/га х 262,23га = 53 091 грн

Вартість  витрат  на  знищення  амброзії  полинолистої  шляхом  триразового
дискування  на  неорендованих  земельних  ділянках  комунальної  власності
становить: 
53091,1 грн х 3рази = 159 273 грн



Додаток  1 до Програми 

Заходи щодо виконання
Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

на 2018-2020 роки.

№
п/п

Назва заходу Періодичність
виконання

Виконавці
Джерела

фінансування
Прогнозні обсяги фінансування, тис. грн

всього 2018рік 2019рік 2020рік
1 Знищення амброзії 

полинолистої шляхом 
висіву багаторічних 
трав

березень-
квітень

Сільгосппідприємст
ва та фермерські 
господарства

власні кошти 210,00 70,00 70,00 70,00

2 Знищення амброзії 
полинолистої шляхом 
застосування 
гербіцидів 

травень-
червень

Сільгосппідприємст
ва та фермерські 
господарства

власні кошти 2310,00 770,00 770,00 770,00

3 Скошування рослин
амброзії полинолистої
перед цвітінням в
період бутонізації

червень-
вересень

Сільгосппідприємст
ва та фермерські 
господарства,     КП 
«Зеленбуд»

власні кошти, 

місцевий 
бюджет

1065,00

300,00

355,00

100,00

355,00

100,00

355,00

100,00

4 Знищення амброзії 
полинолистої шляхом 
дискування полів після 
збирання озимих та 
ярих зернових 
колосових культур

липень-
вересень

Сільгосппідприємст
ва та фермерські 
господарства

власні кошти 12075,00 4025,00 4025,00 4025,00



Продовження додатку 1 до Програми

5 Знищення амброзії 
полинолистої шляхом 
багаторазового 
дискування або 
низького скошування 
на неорендованих 
земельних ділянках 
комунальної власності 

травень-
вересень

Управління 
агропромислового 
розвитку 
Лиманської міської 
ради

місцевий 
бюджет

328,8 10,2 159,3 159,3

Заходи  Програми  з  локалізації  та  ліквідації  амброзії  полинолистої  на  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної
громади на 2018-2020 роки розроблені управлінням агропромислового розвитку міської ради.

В.о. начальника управління
агропромислового розвитку                       А.М. Кабацький 

Секретар міської ради                                          Т.Ю. Каракуц


