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I. Загальна характеристика
програма боротъби з амброзiсю полинолистою I{a територiт Вишневоi'

MicbKoT Ради на 2021,2022 роки (далi - Програма) розроблена на виконання
ст, з4, 49 Закону УкраТни "Про карантин рослин", Законiв Украi'ни ,,Про
б,пагоуСтрiЙ населениХ пункт,iв>>,,,Про захист рослиFI)),,,Про охорону
земель)> , ПоСтановИ Кабiнету )\4iНiс,грiВ УкраТНи "ПрО затвердження Порядку
використання коштiв, перOдбачених У ,J|tержавному бюджетi Для проведення
заходiв щодо боротьби з шlкiдгlиками та хворобами сiлlьськогосIIодарських
РОСЛИН))ВiЛ 23.04.2008Р. N9398, НаКазу MiblicTepcTBa булiвництва, архi-гек.гури
та житJIоI]о-комуналЬFIого госпо/{арс.гва Украi'гlи вiдt l0.04.2006p. J\b l05 ((Про
затвердження 11равил утримаFIIJя зелеIJих насаджеIJь у населених пункl.ах
Украi'гtи>>, Наказу MiHicтepcтBa агропромислоtзоi'IlоJIiтики Украi'Йи вiдt
21 ,01,2005p. Jф40 <<IIро затверджеFI1-Iя [нс,грукrtii' з виявJIення, локалiзацij' та
лiквiдацiТ вогнищ каран.гинних бур'янiв.

очiкуваним резулътатом Програми являстъся гlротидiя розвиткупроцесiв деградацij' земель та погiршення якостi угiдь, а також збереження
територiй у природному чи близькому до природного cTaHi.

Програмою передбачае],ься здiйснення комплексу заходiв, наI-IравJ1ених
FIa JIокалiзацiю та лiквiдацiю вогFIиLtt небезпечного караI{Тинного бур'я"у -
амброз ii' п ол инолистоi'.

серед великоj'кiлькостi бур'ягlitз амброзiя ttоJtиtIолиста приносить
особливо великi втрати в сiльському господарсr.вi, при цьому являючись
злiс1{им караIJтинним бур'яном. Рос.lr ини амброзi)' виробляIоть величезFIу
r<iлькiсть гIилку та насiFIня. КвiтковиЙ пиlrок с /-(у)ке небезгlеLIним i lлкiд-тlивим
ллЯ лю/{инИ illрИ влиханнi З гIоВiтрям викJIикас алергiйне захворювання
амброзiйний полiноз. Хвороба llpoTikac у виl..llялi рiзко вираженого
алергiйного ринiту, кон'юктивiту, бронхiальноl' астмИ, мiгренi, кропивницi та
супроВоджустьсЯ значниМ знесиленIJяМ орган iзму. Лiкування zulерг.ii',
спричиненот пилком амброзiт, тривале й важке.

Негативний вплив на довкiлля значно посилюсться при lT проникненнi
на необроблюванi землi з порушеним трав'янистим покривом. за вiдсутностi,
у бiльшостi випадкiв, у складi рослинностi таких земель конкурентнозда1них
щодо амброзiт рослин, виникають найкраrшi умови росту iрозвитку
каран,I,ИFIного бур'яН}, кiлькiс,гь сходiв якого може лорiвнIовати декi"lrькохтисяч на квадратtIому MeTpi, росл ини сгIроможн i накопи чувати за
вегетаI_tiйниЙ перiод до l0 тонн/га фiтомаси.

[-[е свосчаснс вжит"гя заходiв з JIока;tiзацii'воI-ниш( амброзii'IIоJlинолlис.го.t.
гIриводи,гь До поступовоt,о розширенFIя гIлоt]] цього бур'rну. С-ганом FIa
01,12.2020 рокУ поtJ_IиренIJЯ амброзii' гlо.rrиIJоJIисr,оl' t] мiс,гi Виш_l1-1еве та ce.lli
KproKiBtI(иHa становить | ,2 га. 11ри LtboMy спостерiгасться небезпечна
тенl(еНl_цi я до швидкого розширення вогFI иrц амброзii. полиноrlисто l..

необхiднiстъ розробки Програми викликаFIа вiдсутrтiстtо компJIекснот
системи боротьби карантинними рослинами, насамперед амброзiсtо



IIоJIиr{оJ]исl,оlо, яка tlабуJIа значноl,о I]оI.IJиреII1-1я на 1,ериторii'IJасеJlених
пунк],iв i негаl,ивн0 вrIливас lla лOвкiJIJ]я.

11рограма спрямоваFIа на розв'язання проблеми поширення
карантинних рослиН, зокрема' амброзii' поЛиноЛистоI', заJIученIJя до цього
суб,сктiв господарювання, пiдприемств та установ ycix фьр, власностi та
мешIканцiв MicTa Вишневе та села Крrокiвщина.

II. Проблеми, на розв'язаtlня яких спрямоваllа Програма
АМбРОЗiЯ ПОJIИI]ОЛИСТа гrабувас /{e/Izu]i LtlирLL]ого розповс}одженFIя FIа

териr,орii' Micтa Вишневе та ce.lt i Крюкiвщина В зв'язкУ з погiршенIJям
екологiLIFIих умоВ та вiдсутнiсr,ю систеМного пizlхО/]У в боротьбi зi ,пlдп"ком.

Амброзiя полинолиста - небезпечFI ий для лtо/lиIJи i довкiлля бур'ян, який
мас карантинне значеI{ня в YKpai'bri, засмiчус Ilo;lвip'o l,а ву,цицi, гIриса/Jибrli
дi,llянки, С?ди, парки, l1устирi, узбiччя дlорiг, за.lliзr-rичtti rlасипи, береl-и рiчокта cTaBKiB, полезахисНi смуги. FIa полях засмiчус прак1ично yci
сiльсьКогоспОдарсьКi кулътури i угiддя в тому чи лi: просапнi соняшник,
кукурУДЗУ, соЮ; багаторiчнi та однорiчнi KopMoBi r.рави, озимi та ярi зерновi,
технiчнi, луки та пасовища, а також велику кiлькiсть необроблюваних ,aranr.
розвиваючи велику надземну вегетативну масу' амброзiя полинолиста здатна
в польових умовах витi нити iпригrriчувати як культурнi рослини,.гак i
бур' ялlи .

Щltя повного знищення амброзii, поJ]игlоrtис,гоl, необхiдtно одноLIасно та
систематично, протягом Mil+iMyM 5 poKiB застосувува1и комплекс
агротеХгтiчних, мехаНi,tниХ., ХiмiЧниХ заходitз та соцiа-пьгtих заходitз.,
FrаправJIених I-Ia усвlдомJIення KoжtloI.o t-ромалянина масшr.абiв
LUко/lочинIJостi амброзij, IlоJIинолис,гоi'. За,гверлжеI-Iня MicbKoj'I-Iрограми ].а
видi.,tегtгlя коштiв для прове/lеFIня боро,гьби з амброзiсrо гIоJIиноJIистою за
рахунок коштiв мiсцевого бюджету дасть змогу вирi UJи,ги Дагlу проблему.

Зважаючи на небезпеч icTb караI-IтиIJног,о бур ' ял-l!, боротьба з амброзl.,о .
одним з прiоритетних напрямкiв.

rII. Мета Програми:
мета Програми полягас у проведегlнi компJ]ексу заходiв iз лlока.пiзацiт r.a

.lriKBiдarliT вогНищ каРантинноI,о бур'яrrу - амброзiТ поJIиI-Iолис.гоi'на територii'
MicT,a Вишневе та села КрюкiвLцина' змеFIшеннi кirrькос,гi вигlадкiв
захворювань на атергiю серед населення, гIов'язаних iз цвiтiнням амброзiТ,
пiдвищеннi ефективностi виробництва сillьськогосполарськоi. 1-1родукцii.,
посилегlнi уваги UJироких верств IJасеJ]ення,га громалськостi до iсную"о,'
llроб-ltеми шJIяхоМ поllуЛяризаrtii знаttь,га роз'ясt.IеFtь I.цодо ш_rкiдtливос,гi
бур'яI-1у-zu]ергену, прИвеленьli в на.llежний фil,осанi,гарний, екоJ]огi.l ний -I.a

ес,геl,иЧнпЙ QTaH тери,горiТ MiQTa, забсзгlеченгti контроJIЮ за викоIJанням l.а
проведенFIям заходiв проти караIJтинного бур'яну п iдприсмсl,вами,



установами, органiзацiями незаJ]ежно вiл срорм власностi, посадовими
0сOбами та грOмадянами.

Iv. обrрунтУваlll{я ttlJtяхiВ i засобiв роЗв'язаll}lя проблеми,
строки,га ета]lи вико}lаннrl Програми

з метою забезпечення збалансоваIJих ,га комплексних захолiв боротьби з
амброзiсrо полинолистою в найближ.li роки прiоритетrIе значення буле
FIадаI]аТись: механiчним' агротеХнiчним, То хiмi.lним методаМ боротьби, шо
застосовувати муться одно ч ас но.

на територii MicTa Вишневе та селi Крlокiвщина:
створеннЯ штуLIних фiточеl+озiв з баг.аторi.tних трав у вогFIищах
амброзii' полинолистоi'. I IеЙ BapiaHT ф iтошеноr"""о.о коFrтрол}о
засI{ованиЙ на зi-lатностi багаторiчьlих l,рав пригн i.lувати ро.r, ини
амброзii' i зменшувати il' .lисельнiс.гь,
систеМатиLIне скошуRання росJIиIJ амброзil' полиноrтистоl, з поча'ку
вегетацii' (KBiTeHb тpaBeHb) д,о цвiтiнIJя (кiгlеuь лигIня початок
серпня); вириванню росJтин амброзii' з корiгtгlям та i'x зниш1енFIIо I.LIляхом
спаJIювання У спеt{iально llризначених мiсцях або гlоltрiбttегll-tя з
r{астугIним захороненням peIJ]ToK у санiтарних ямах,
знищеннЯ рослиН амброзiТ на засмiчених присадибних дiлянках
агротехнiчним методом (перекопування або приорtовання грунту з
подрiбНенняМ рослиНниХ решток) та (при можливостi) з nu.,ryr,*,"цa
висiвом на циХ дiлянках бага,горiчrr"* t.,".iкорослих або газонIIих трав .

На узбiччЯх доРiг (автошЛяхiВ та заJriзltИчних коJIiй), лiсосмуг, землях
загал ьного призначеllня :

застосуваI-Iня для обприскуванI]я гербiцидiв вiдповiдно до Перел iKy
пестицидiв iагрохiмiкатiв, дозвоJ]ених до використанIJя в YKpaTr-l; (зi
змiнами та доповненнями) ;

lliдсiв багаr,орiчних низькоросJlих або l,азон1.Iих трав;
систеМатичне скошуВанIJя росJ]иtl амброзil' полинолист.оl' з поча.гку
вегетацij'(квiтенЬ r,paBeHb) llo l_tвiтiFIIJя (кiнешь J]ипня lloLIaToK
серп н я ).

Виконання Г[рограми передбачас зниU.tе}l ня каран].ин IJ oI.o бур.яну rla 7 5о/о
вiд Bcicl' площi зараження.



земеJI ь

НесiJrьськогOсtrOдарського признаLIення (земlli т,имчаоовоТ кOнсервацil',
житлоВоТ ,га громаДськоТ забулоВи, рекРеацiйнОго приЗIJаче}{ня ,I,a iншi);
провеС,ги ЛiквiдаЦirо бур'rну гrа узбiLIчях лорiг (автоLI]JIяхiв iзалiзнишь)
та на залише}{их llолях, LIIO повt{iст,tо зарос.гаю-гь;
гrрилiЛ и,гИ особливу увагу ознайомJIеI-IIJtо з караIJтиFIIJим бур'яном у
навчальних закладах та громадських мiсцях }{аселених пунк.гiв.

Результативними показниками Програми являIоться:
- змOншсння вOгнищ амбрOзiТ полинолистоi'на теритOрiТ MicTa Вишневе та

села Крюкiвщина ю 75о/о;
- запобiгання зниженню природноr' ролючостi грунтiв та екологiт земель

громадського використан н я ;

- зменшення кiлькостi алергiчних захворlовань у населення MicTa, завдяки
чому пiдвищиться Працездатнiсть людей вразливих на алергiю та зменшаться
витрати коштiв на л iкарнянi.

VI. Фiнаtlсове забезпече}tня Програми
fiЖерелаМИ фiнансува}IFIя заходiв [1рограми с бюджет Виш.lгtевоТ

м icbKoi радИ БучанськоI,о району t{иi'вськоi' областi. Загzut ьний обсяг
фiнансових pecypciB, необхiдних дJ]я виконання Програми складае на 2О2l -
2022 роки 70 000 грн.

vII. Схема обробки площ засмiчених амброзiсю полинолистоlо
механiчним методом у MicTi Виlшневе (тримсром).

Сисr,ема комплексного контролювання амброзii' полинолистоТ IJa земельних
дiлянках, якi не використовуються tIови}{ FIa проводитися з врахуваLIням Тх

функuiонального призначення i використання i повиtIна бу,ги екологiчно
безпечl{ою. Вибiр способiв зниLцеr.I|-lя амброзii' KpiM функчiонального
гtризFIачення терит,орii'iсанiтарно-гiгiснi.Iних вимог /-lo них, визначасться
розмiрами дiляt-lки iдоцi.llьнiстю використанIJя на ньому технiки. На землях з
високими iдуже високими сагli,гарно-l-il,iенiчгlими t]имогами (земlli навко.гlо
житловоТ забудови, громадських будiвель, парки, стадiони, сгlортивнi
площадки' промисловi територii' i iншi) виключеFIе застосУваFIня гербiчидiв.
l'ут амброзiя знищусться шляхоМ виIlоЛIоваF{ня, ручного видаJIення або
скошування. Скошування проводиться садовим бензиновим тримером.
скош_lувати слiд проводити нижче тому, tцо при високому зрiзi амброзiя на
уцiлiлiй LIастиНi стебла здатна сформувати бiчнi гiлки, FIa яких утворIоlоться
генеративнi органи. Чим пiзнiше проведена uя робоl,а, тим менше iMoBipHicT,b
утворення на рослиFIах бiчних l-iлок. Але на/]то тriзlrс, гтiсля бутогliзацiТ,
скошування не бажане тому, Lцо В цей час амброзiя може уl-ворити гIилок -
приLIину алергiйних захворюванъ i HaBiTb утвори,I,и стигле насiнl;я. Операшii'
по механiчному знищенню амброзiт прот,яI,ом l]еI,етацiйного перiоду звичайно
доводиться повторIовати кiлька разiв. Кальку_ltяцiя витрат I{a роботи по

господарсl,ва, садiвн и ц,I,ва, I,оро/IниLt,гва) ,га



зIJиLценIJIо амброзiТ поJ]инолис,гоl'механiчltим метолом розраховуваJIась
вихOдячи з викOшуванI-Iя кOмбiнOваних IIJIOIJl 1,римерOм

I{a дiлянках зi знищеноtо амброзiею IIропоFIусться створення штучних
фiтоuенозiв, якi складаIоться з рослиt{,[J[о FIе /{зК)1.1, вiдновJIюва тися на
зростання шкiдником iефективt{о заповнIоють пJIоIцi 1,1огtереднього зрос.гання
амброзii, полиноltистоi'. Серел iсllую.tих сумiшrей лJIrl IIIтучного cPiToLteHoзy
пропоIlуеться сумirш, Ll{o скJIа/lас],ься з кос,грицi лучноi'( 60%), райграсу
баl,а,горiчного (30%) та грясТицi збiрноi' ( I о%),

VIII. Очiкуванi резуJlьтати виконанtIя Програми
Реалiзаrriя ПрОграмИ дастъ мо}UIивiсть на кiнець 2о22 року:
- зменшити площi зараження амброзiсtо гlолинолистою на]5 О/о;

- забезпеLIити рацiональне використання земель;
- зберегти природну родю.tiсть гругrт.iв та полiпш_lиr,и еко.ltогitо

навколишнього природного середовища;
- очистити MicTo Вишневе та село КрrокiвLltина Bi/t бур'янiв, i'x насiLIlJевих

,га вегетативних зачаткiв -70 о/о.

- с],воРиl,И штучН i фiтоrrенозИ iз баr,аr,орi.тн их трав у вогн ИЩах амброзii'
полиl-tолист,оi', що зменшить BIIJTиI] амброзii,гlа лtодиIJу як алергену та
гlолiгIIIJить естеl,ичний cTaI-I мiс,га Вишнеt]е l,a сеJIа КрrокiвIJ{ина.

Ix. Система управлitttlя та контроJlю за Холом виконання Програми
органiзацiйне забезпечення реалiзацii, Г[рограми i koH.rpon, за

виконанням передбачених Програмою заходiв здiйснюс Виконавчий koMiTeT
ВишневоТ мiсъкоТ Ради та Комунальне пiдприсмство <<Управлiння
комунuLпьного господарства)> ВишневоТ мiсъкоТ ради Киево-Святошинського
райогlу КиТвськоТ областi.

З метою координацii' дiяльностi викоFIавцiв Програми, розпоРяДжегIням
мtiського голови створюсться робоча група.

Iнформацiю про стан виконання заходilз Програми шtорiчно
заслуховуеться на засiданнi гlостiйноl'llрофiльгtот депутатськоi'комiсiт l.a
корегуеться сума видаткiв, що llерелбачаються FIa фiгrансува}{ня [Iрограми
ВiдПовiдllимИ рiшетrFIямИ ВиШttево't MicbKoi' радtи Бучанського району
Киl'вськоj' об;rастi.

мiський голова I.В.Дiков


