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  1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом 

розроблення і виконання Програми   

Серед найважливіших завдань, які постійно постають перед 

громадськістю щодо охорони здоров’я людей, навколишнього середовища, 

сільським господарством є боротьба з карантинними бур’янами на території 

Комсомольської селищної ради. Під бур’янами розуміють рослини, що не 

культивуються людиною, але історично пристосувалися до умов розвитку 

культурних рослин, ростуть разом із ними і в процесі свого розвитку і росту за 

наявності міжвидової боротьби пригнічують їх. Розвиваючи велику надземну 

вегетативну масу, амброзія полинолиста здатна в польових умовах витісняти і 

пригнічувати як культурні рослини, так і бур’яни. На полях, що засмічуються 

амброзією, погіршується якість польових робіт, особливо під час оранки і 

збирання врожаю. Найбільш важливим є негативний вплив на здоров’я 

людини. Пилок амброзії полинолистої викликає алергійне захворювання – 

поліноз, який може набути важкої форми у вигляді бронхіальної астми, що 

обумовлює тривалу непрацездатність хворих, а в окремих випадках 

призводить до смертельних наслідків.  

Також амброзія створює неестетичний, занедбаний вигляд територій 

парків відпочинку, вулиць, скверів та інших зелених зон.  За таких обставин 

амброзія полинолиста набуває дедалі більшого негативного значення в 

економічній та екологічній сферах. Амброзія полинолиста засмічує подвір’я 

та вулиці, присадибні ділянки, сади, парки, городи, пустирі, узбіччя доріг, 

залізничні насипи, береги річок та ставків. Переноситься насіння амброзії 

полинолистої з насіннєвим матеріалом, відходами, соломою, транспортними 

засобами, тваринами та людиною, розноситься водою під час повені, злив і при 

зрошенні. Суттєвого значення набуває недотримання проведення необхідного 

комплексу заходів із боротьби з бур’янами в парках, лісопарках, скверах, 

міських лісах, зонах: рекреаційних, охоронних, санітарно-захисних, 

особливого використання земель, прибережних та прибудинкових територій. 

Причиною швидкого поширення амброзії полинолистої є те, що цей вид має 

ряд біологічних особливостей,  які дозволили і дозволяють йому швидко 

поширюватися на території України.  

  Після скошування амброзія здатна давати від кореневих частин нові 

паростки, які утворюють суцвіття і формують життєздатне насіння;  вид має 

високу ступінь пластичності щодо температурних показників та вологості 

ґрунту, сходи адаптовані до високого ступеня освітленості. 

 2. Мета Програми  



Мета Програми полягає у проведенні комплексу заходів із локалізації та 

ліквідації вогнищ карантинного бур’яну – амброзії полинолистої на території 

Комсомольської селищної ради, зменшенні кількості випадків захворювань на 

алергію серед населення, пов’язаних із цвітінням амброзії, підвищенні 

ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, посиленні уваги 

широких верств населення та громадськості до існуючої  проблеми шляхом 

популяризації знань та роз’яснень щодо шкідливості бур’яну-алергену, 

приведенні в належний фітосанітарний, екологічний та естетичний стан 

території селищної ради, забезпеченні контролю за виконанням та 

проведенням заходів проти карантинного бур’яну підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від форм власності, посадовими 

особами та громадянами. Основними завданнями Програми є: привернення 

уваги населення та громадськості до проблеми, пов’язаної із засміченням 

земель карантинним бур’яном; боротьба з амброзією полинолистою та 

ліквідація її у населених пунктах;   ліквідація бур’яну на узбіччях доріг 

(автошляхів)  

 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми  

З метою забезпечення збалансованих та комплексних заходів боротьби з 

амброзією полинолистою пріоритетне значення буде надаватись 

систематичному скошуванню рослин амброзії полинолистої з початку 

вегетації (квітень – травень) до цвітіння (кінець липня – початок серпня). 

 

4. Календарний план 

по обстеженню, виявленню та ліквідації вогнищ карантинних організмів 

 

№ 

п/п 

Заходи Виконавці Термін виконання 

1 Провести обстеження території 

населених пунктів 

Комсомольської селищної ради 

по виявленню вогнищ 

карантинних рослин. 

КП 

«Комунальник» 

КП « Донець» 

Червень-липень   

щорічно 

2 Виділити необхідні кошти для 

проведення заходів по боротьбі 

з карантинними рослинами 

селищна рада Червень - липень  

щорічно 

3 Постійно проводити роботу по 

ліквідації карантинних 

організмів на території 

населених пунктів 

Комсомольської селищної ради 

КП 

«Комунальник» 

КП « Донець» 

На протязі вегетаційного 

періоду щорічно 



4 Провести інформування 

населення через ЗМІ про 

карантинні організми та 

закликати мешканців для 

ліквідації вогнищ карантинних 

організмів біля своїх 

домоволодінь та 

прибудинкових територіях 

селищна рада На протязі вегетаційного 

періоду щорічно 

5 Звернутись до підприємств та 

організацій з проханням 

провести заходи по ліквідації 

карантинних рослин на 

закріплених територіях 

селищна рада На протязі вегетаційного 

періоду щорічно 

 

5. Очікувані кінцеві результати виконання Програми  

У результаті виконання Програми передбачається: поліпшення 

фітосанітарного стану земель сільськогосподарського та іншого призначення; 

зменшення шкідливого впливу амброзії полинолистої на довкілля та здоров’я 

людей, зменшення рівня алергічних захворювань; поліпшення естетичного 

стану населених пунктів селищної ради.  

 

Секретар селищної ради                                                                     Г.О.Куценко 
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Заходи на 2018 рік  

до Програми виявлення, локації та ліквідації вогнищ карантинних рослин на 

території Комсомольської селищної ради на 2018-2022 роки 
 

 

№ 

п/п 
Заходи Виконавці  Обсяги фінансування, грн. 

1 

Роботи по ліквідації вогнищ 

карантинних рослин(заробітна 

плата працівників, експлуатація 

механізмів та ГСМ) 

КП «Комунальник» 90000,00 

 Всього  90000,00 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                     Г.О. Куценко 

 


