
КРАМАТОРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від /У Краматорськ № /<?#

Про запровадження карантинного режиму 
по амброзії полинолистій на території 
Краматорського району

З метою локалізації, ліквідації та попередження подальшого 
розповсюдження карантинного бур’яну - амброзії полинолистої, у зв’язку з 
виявленням амброзії полинолистої на території Краматорського району, з 
урахуванням площ карантинних режимів по амброзії полинолистій, 
визначених в поданні Головного Управління Держпродспоживслужби в 
Донецькій області від 31 серпня 2021 року № 28-28/5406, враховуючи 
постанову Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про 
утворення та ліквідацію районів», відповідно до статей 33, 34 Закону України 
«Про карантин рослин», керуючись статтями 6, 7* і 2, 13, 16, 21, 39, 41 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», 
з о б о в ’ яз у ю:

1. Запровадити з 15 вересня 2021 року карантинний режим по амброзії 
полинолистій на території Краматорського району (території Андріївської 
сільської, Дружківської міської, Іллінівської сільської, Костянтинівської 
міської, Краматорської міської, Лиманської міської, Миколаївської міської, 
Новодонецької селищної, Олександрівської селищної, Святогірської міської, 
Слов’янської міської, Черкаської селищної територіальних громад) на 
загальній площі 38470,34 га, в тому числі в господарствах всіх форм 
власності - 30767,24 га, на присадибних ділянках - 130,8 га, на інших землях - 
7572,3 га.

2. Затвердити заходи щодо локалізації та ліквідації амброзії 
полинолистої на території Краматорського району (території Андріївської 
сільської, Дружківської міської, Іллінівської сільської, Костянтинівської 
міської, Краматорської міської, Лиманської міської, Миколаївської міської, 
Новодонецької селищної, Олександрівської селищної, Святогірської міської, 
Слов’янської міської, Черкаської селищної територіальних громад), 
додаються.
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3. Рекомендувати скасувати розпорядчі документи про запровадження 
карантинного режиму по амброзії полинолистій:

1) Дружківській міській раді - рішення від 07 листопада 2007 року 
№ 5/17-5757 (із змінами внесеними рішенням від 26 грудня 2012 року 
№6/28-17);

2) Костянтинівській міській раді - розпорядження Костянтинівської 
міської ради від 15 квітня 2008 року № 120-р (із змінами внесеними 
розпорядженням від 25 листопада 2008 року № 382-р);

3) Лиманській міській раді - рішення Лиманської міської ради від 
15 лютого 2017 року № 24.

4. Розпорядження голови Костянтинівської районної державної 
адміністрації від 10 грудня 2008 року № 650 «Про запровадження 
карантинного режиму по амброзії полинолистої», розпорядження голови 
Олександрівської районної державної адміністрації від 10 жовтня 2007 року 
№ 343 «Про запровадження карантинного режиму по амброзії полинолистої» 
(із змінами внесеними розпорядженням від 11 листопада 2011 року № 405 
«Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 
10.10. 2007 № 343»), розпорядження голови Слов’янської районної державної 
адміністрації від 12 грудня 2008 року № 756 «Про запровадження 
карантинного режиму по амброзії полинолистої» (із змінами внесеними 
розпорядженням від 12 грудня 2012 року № 736 «Про внесення змін до 
розпорядження голови райдержадміністрації від 12 грудня 2008 р. № 756») 
визнати такими, що втратили чинність.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

6. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти 
на відділ соціально-економічного розвитку району райдержадміністрації 
(Мозольова), контроль - на заступника голови райдержадміністрації Юрія

Андрій ПАНКОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови 
Краматорської районної 
державної адміністрації 
Донецької області
від diw^si /fff

Заходи
щодо локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території 

Краматорського району (території Андріївської сільської, Дружківської міської, 
Іллінівської сільської, Костянтинівської міської, Краматорської міської, 
Лиманської міської, Миколаївської міської, Новодонецької селищної, 

Олександрівської селищної, Святогірської міської, Слов’янської міської, 
Черкаської селищної територіальних громад)

№
з/п

Перелік заходів Термін
виконання

Відповідальний виконавець

1 Проведення суцільних 
обстежень земель з періоду 
появи сходів амброзії 
полинолистої із встановленням 
місць зростання та ступеню 
ураження

травень-
жовтень Міські, сільські, селищні 

територіальні громади, 
Служба автомобільних доріг 
у Донецькій області,
ДП «Слов’янське лісове 
господарство»,
ДП «Лиманське лісове 
господарство»,
ДП «Покровське лісове 
господарство», 
регіональна філія «Донецька 
залізниця» АТ «Українська 
залізниця», суб’єкти 
господарювання, 
землевласники та 
землекористувачі

2 Розробка територіальних 
програм щодо локалізації та 
ліквідації амброзії полинолистої

щорічно Міські, сільські, селищні 
територіальні громади

3 Знищення рослин амброзії 
полинолистої з корінням до 
початку бутонізації у місцях 
поодинокого розповсюдження у 
населених пунктах

травень-
вересень

Міські, сільські, селищні 
територіальні громади, 
землевласники та 
землекористувачі
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4 Багаторазове низьке скошування 
амброзії в період бутонізації у 
місцях масового поширення 
(у населених пунктах, вздовж 
узбіччя доріг, залізничних колій, 
зрошувальних каналів, з краю 
полів, тощо)

липень-
жовтень

Міські, сільські, селищні 
територіальні громади, 
Служба автомобільних доріг 
у Донецькій області,
ДП «Слов’янське лісове 
господарство»,
ДП «Лиманське лісове 
господарство»,
ДП «Покровське лісове
господарство»,
регіональна
філія «Донецька залізниця» 
АТ «Українська залізниця», 
землевласники та 
землекористувачі

5 Підготовка ґрунту та висів 
газонних і злакових трав 
навколо об’єктів соціально- 
побутового призначення, уздовж 
доріг, залізничних колій та 
інших землях

березень-
жовтень

Міські, сільські, селищні 
територіальні громади, 
Служба автомобільних доріг 
у Донецькій області, 
регіональна філія «Донецька 
залізниця» АГ «Українська 
залізниця», суб’єкти 
господарювання, 
землевласники та 
землекористувачі

6 Проведення агротехнічних, 
хімічних, механічних та інших 
заходів боротьби з амброзією 
полинолистою на 
сільськогосподарських полях 
сівозміни та інших засмічених 
амброзією полинолистою 
землях

травень-
жовтень

Міські, сільські, селищні 
територіальні громади, 
суб’єкти господарювання, 
землевласники та 
землекористувачі

7 Проведення роз’яснювальної 
роботи з землевласниками та 
землекористувачами щодо 
небезпечності та шкідливості 
амброзії полинолистої, 
необхідності здійснення заходів 
боротьби та відповідальності за 
невжиття заходів боротьби з 
амброзією полинолистою

щорічно Міські, сільські, селищні 
територіальні громади, 
Краматорська райдержадмі 
ністрація,
управління фітосанітарної 
безпеки Г оловного 
управління
Держпродспоживслужби в 
Донецькій області
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8 Здійснення контролю (в тому 
числі проведення 
моніторингових 
обстежень) на територіях де 
запроваджений карантинний 
режим по амброзії 
полинолистій, за виконанням 
заходів з локалізації та ліквідації 
амброзії полинолистої

червень-
жовтень

Міські, сільські, селищні 
територіальні громади, 
Краматорська райдержадмі - 
ністрація, управління 
фітосанітарної безпеки 
Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Донецькій області

9
Підготовка інформації про 
проведену роботу щодо 
локалізації та ліквідації амброзії 
полинолистої в господарствах, 
населених пунктах, на 
присадибних ділянках, про 
виконання територіальних 
програм щодо локалізації та 
ліквідації амброзії полинолистої 
та подання інформації до 
Краматорської 
райдержадміністрації та 
управління фітосанітарної 
безпеки Г оловного управління 
Держпродспоживслужби в 
Донецькій області

щокварталу Міські, сільські, селищні 
територіальні громади, 
Служба автомобільних доріг 
у Донецькій області, ДП 
«Слов’янське лісове 
господарство»,
ДП «Лиманське лісове 
господарство»,
ДП «Покровське лісове 
господарство», 
регіональна філія «Донецька 
залізниця» АТ «Українська 
залізниця», суб’єкти 
господарювання, 
землевласники та 
землекористувачі

Керівник апарату райдержадміністрації

Заходи щодо локалізації та ліквідації амброзії по іинолистої на території 
Краматорського району підготовлено відділом соціал щого - економічного 
розвитку району райдержадміністрації.

Катерина КУЗНЕЦОВА

Начальник
відділу соціально-економічного 
розвитку району райдержадміністрації Марина МОЗОЛЬОВА


