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1.ПАСПОРТ  

Регіональної цільової програми боротьби з карантинним бур’яном – 

амброзією полинолистою в Чернігівській області на 2022-2026 роки 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Чернігівська обласна державна 

адміністрація 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Доручення голови Чернігівської 

обласної державної адміністрації від 

09.07.2020 року № 01-01-05/4328 

3. Розробник Програми Головне управління Держпродспожив-

служби в Чернігівській  області 

4. Співрозробник Програми  Департамент агропромислового 

розвитку Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Департамент агропромислового 

розвитку Чернігівської обласної 

державної адміністрації, територіальні 

громади 

6. Учасники Програми Департамент агропромислового 

розвитку Чернігівської обласної 

державної адміністрації, Головне 

управління Держпродспоживслужби в 

Чернігівській області, Головне 

управління Держгеокадастру у 

Чернігівській області, територіальні 

громади, Служба автомобільних доріг, 

землевласники та землекористувачі 

7. Термін реалізації Програми 2022-2026 роки 

7.1. Етапи виконання Програми 

(для довгострокових програм) 

І етап: 2022-2024роки 

ІІ етап: 2025- 2026 роки 

8. Перелік місцевих  бюджетів, 

які приймають участь у 

виконанні Програми  

Обласний бюджет,  

бюджети територіальних громад 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів необхідних для 

реалізації Програми всього,  

тис. грн, 

у тому числі: 

 

 

 

16815,110 

 

9.1. коштів обласного бюджету 

коштів бюджетів 

територіальних громад 

 

8407,555 

8407,555 
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2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямована Програма 

Бур’яни завдають значних економічних збитків, негативно впливаючи  
на якісний та кількісний склад урожаю культурних рослин. Особливо 
шкодочинними є карантинні види бур’янів, зокрема амброзія полинолиста. 

Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.) – бур’ян, що завдає 

великої шкоди сільськогосподарським культурам, здоров’ю людей та тварин,  

а також навколишньому природньому середовищу. 

Амброзія – один із найнебезпечніших в Україні бур’янів-алергенів.  

У період цвітіння амброзії (серпень – вересень) у значної кількості населення 

спостерігається алергічне захворювання, яке практично не піддається 

лікуванню – амброзійний поліноз. Пилок амброзії, потрапляючи у очі, ніс, 

бронхи, викликає почервоніння і свербіж очей, сльозотечу, порушує зір, 

підвищує температуру тіла, спричиняє свербіж, відбувається різке запалення 

слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, що призводить до нападів 

бронхіальної астми, а іноді і летальності. До того ж, амброзії полинолистій 

властивий кумулятивний ефект, коли шкідлива дія на організм накопичується: 

на початку контактування з рослиною можна не відчути її негативного впливу, 

а згодом алергічна реакція проявиться в значній мірі.  

Надзвичайно велика шкодочинність амброзії в агропромисловому 

комплексі. Розвиваючи масивну надземну (до 2-2,5 м у висоту) та кореневу 

масу (стрижневий корінь проникає у глибину землі до 4 м), ця рослина 

використовує дуже багато води та мінеральних речовин, що призводить  

до висушування ґрунту та зниження його родючості, значно пригнічується ріст 

культурних рослин, зменшується їх урожайність до 40% (ячменю – 28%, 

картоплі – 21%, буряків – 18%), а іноді спостерігається їх повна загибель. 

Бур’ян значно погіршує кормові якості випасів та сіна. Амброзія містить гіркі 

ефірні сполуки, які роблять її токсичною, через що скот її не поїдає, а якщо і 

поїдає, то це приводить до харчових отруєнь, та зниження якості молока.  

Вона синтезує хлорогенову, ізохлорогенову та кавову кислоти, а також ефір 

глюкози, які пригнічують проростання і розвиток багатьох інших рослин. 

Амброзія здатна заглушити та витіснити не тільки культурні, а й дикорослі 

рослини, захоплюючи таким чином нові земельні ділянки, змінюючи склад та 

структуру місцевих фітоценозів. Успішно витісняє гравілат, вероніку, злаки, 

подорожник, ромашку, череду та інші рослини ландшафту. 

Саме тому амброзію полинолисту було віднесено до карантинних 

бур’янів і боротьбу з нею необхідно здійснювати систематично по всій 

території України, в тому числі і на Чернігівщині.  

Протягом 2020 року спеціалістами Управлінням фітосанітарної безпеки 

Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області в період 

вегетації рослин було проведено фітосанітарний моніторинг на виявлення 

амброзії полинолистої на загальній площі 42,8 тис. га (у 2019 році було 
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обстежено 7,6 тис. га, у 2018 році – 23,7 тис. га, у 2017 році – 7,9 тис. га,  

у 2016 році – 6,1 тис. га).  

За результатами проведених у 2020 році обстежень, площа зараження 

амброзією полинолистою у порівнянні з 2019 роком збільшилась на 211,25 га і 

становить 2106,86 га (у 2019 році площа зараження складала – 1895,61 га,  

у 2018 році – 1390,78 га, у 2017 році – 1390,78 га, у 2016 році – 1379,525 га). 

Розповсюдження амброзії полинолистої   

на території Чернігівській області 
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Чернігівський 33  59  778,680 47,180 825,860 

Прилуцький 47  54  296,608 287,550 584,158 

Ніжинський 41  45  345,815 39,570 385,385 

Н.-Сіверський 5 1 6 0,02 301,350  301,370 

Корюківський 10  10  9,987 0,100 10,087 

 

Найбільш зараженими амброзією полинолистою є Чернігівський та 

Прилуцький райони. 

Враховуючи значну алергеноздатність амброзії, що росте в населених 

пунктах, є велика небезпека для людей (особливо похилого віку та дітей).  

Тому в населених пунктах заходи боротьби необхідно проводити 

першочергово. 

Амброзія полинолиста засмічує вулиці, присадибні ділянки, сади, парки, 

городи, узбіччя доріг, залізничні насипи і прилеглі землі, береги річок та 

ставків, посіви просапних, озимих і ярих культур, багаторічних і однорічних 

кормових трав, технічних культур, а також полезахисні смуги. 

Амброзія надзвичайно живуча та агресивна рослина, яка відрізняється 

великою пластичністю. Розмножується насінням, що утворюється в великій 

кількості (30-100 тис. штук). Навіть зелене насіння амброзії (фаза воскової, 

молочної стиглості) дуже життєздатне, воно може дозрівати поза материнською 

рослиною і давати повноцінні сходи і через декілька років. Насіння, що  
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не проросло і залишилось в ґрунті, переходять у стан спокою, який може 

тривати 5-40 років. У квітні – травні насіння дружно проростає. 

В зв’язку з непроведенням необхідного комплексу заходів щодо боротьби 

з амброзією полинолистою, цей бур’ян набуває дедалі ширшого 

розповсюдження на території Чернігівської області. 

Враховуючи вищезазначене, боротьба з цим небезпечним бур’яном 

потребує особливої уваги та системи спеціальних заходів, які передбачені 

Програмою.  

На виконання вимог Закону України «Про карантин рослин» та з метою 

ефективного здійснення локалізаційно-ліквідаційних заходів щодо 

карантинного бур’яну – амброзії полинолистої, зменшення негативного впливу 

цього бур’яну-алергену на здоров’я людей та тварин, екологічний стан 

навколишнього природнього середовища, врожайність та якість вирощених 

сільськогосподарських культур, продуктивність сіножатей і пасовищ; склад і 

структуру місцевих фітоценозів та для збереження природної родючості земель, 

а також враховуючи зростаючу динаміку поширення цього регульованого 

шкідливого організму на території Чернігівської області (станом на 01.01.2021 

загальна площа зараженості складає 2106,86 га), необхідна Регіональна цільова 

програма боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в 

Чернігівській області на 2022-2026 роки.  

3. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення захисту населення від виникнення 

алергічних захворювань, зниження негативного впливу на здоров’я людей та 

тварин, покращення екологічного стану навколишнього природнього 

середовища, збереження природної родючості земель, забезпечення 

раціонального використання земель, підвищення урожайності 

сільськогосподарський культур та продуктивності сіножатей і пасовищ, 

збереження складу та структури місцевих фітоценозів, нарощування суб’єктами 

зовнішньо-економічної діяльності експортного потенціалу. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем,  

строки та етапи виконання Програми 

З метою забезпечення виконання системи заходів боротьби з амброзією 

полинолистою необхідно застосовувати механічні, агротехнічні та хімічні 

методи боротьби.  

Перелік засобів по боротьбі з амброзією полинолистою, на території 

Чернігівської області протягом 2022-2026 років, а також орієнтовні обсяги їх 

фінансування, наведено в Додатку 3. 
Виконання Програми буде здійснюватися в 2 етапи: 

- І етап – 2022-2024 роки;  

- ІІ етап – 2025-2026 роки.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
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5. Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Джерелами фінансування Програми є бюджети територіальних громад та 

обласний бюджет. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється на засадах 

співфінансування в розмірах: 

- не більше 50% за рахунок коштів обласного бюджету; 

- не менше 50% за рахунок коштів бюджетів територіальних громад. 

Обсяг фінансових витрат, необхідних для виконання Програми в цілому 

та диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування вказано  

у Додатку 1. 

Першочергово здійснюється фінансування Програми за кошти 

територіальних громад. 

Співфінансування з бюджетів територіальних громад здійснюється згідно 

з їх розписом. 

Обсяг фінансування Програми визначається, виходячи з конкретних 

завдань та наявних фінансових ресурсів, під час формування проекту бюджету 

на відповідний рік з урахуванням можливостей його дохідної частини.  

Кошти, передбачені на реалізацію Програми, надаються бюджетам 

територіальних громад шляхом іншої субвенції з обласного бюджету  

(далі – Субвенція).  

Порядок використання коштів визначається в Додатку 5 до Програми. 

6. Перелік завдань та результативні показники 

Пріоритетними завданнями Програми по боротьбі з амброзією 

полинолистою на 2022-2026 роки будуть:  

-  забезпечення організації і проведення обстежень території 

Чернігівської області для вжиття системи заходів щодо локалізації та ліквідації 

амброзії полинолистої; 

- організація заходів по боротьбі з амброзією полинолистою та 

залучення до цих заходів суб’єктів господарювання з використанням 

необхідного інвентарю та спецтехніки; 

- виконання графіку проведення робіт по боротьбі з амброзією 

полинолистою (Додаток 4); 

- постійне проведення роз’яснювальної роботи серед населення та 

суб’єктів господарювання щодо методів обстежень на виявлення амброзії 

полинолистої та заходів боротьби з нею. 

Реалізація Програми дасть можливість на кінець 2026 року досягти таких 

показників:  

- орієнтовне зменшення площі зараження амброзією полинолистою 

(до 50% або 1053,430 га в порівнянні з 2021 роком); 

- зменшити негативний вплив на здоров’я людей та тварин; 

- покращити екологічний стан навколишнього природнього 

середовища; 
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- зберегти природну родючість земель; 

- забезпечити раціональне використання земель;  

- підвищити ефективність виробництва;  

- покращити продуктивність сіножатей і пасовищ; 

- зберегти склад та структуру місцевих фітоценозів. 
Виконання Програми на І етапі 2022-2024 роки дасть можливість 

знищення площ амброзії до 40%; на ІІ етапі 2025-2026 роки – до 50%.  

7. Напрямки діяльності і заходи Програми 

Напрямки діяльності і заходи Програми наведено у Додатку 2. 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Організаційний супровід та координацію за ходом виконання Програми 

здійснює Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної 

державної адміністрації. 

Учасники Програми щорічно до 15 січня наступного за звітним року 

надають інформацію про хід виконання Програми до Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернігівській області. Головне управління 

Держпродспоживслужби в Чернігівській області надає до 25 січня 

Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної 

адміністрації узагальнену інформацію для підготовки проєкту звіту про хід 

виконання Програми. 

Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної 

державної адміністрації проводить консультації з громадськістю у формі 

електронних консультацій та щороку до 1 лютого подає Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної 

адміністрації проєкт звіту про стан виконання програми для розміщення  

в підрубриці «Електронні консультації з громадськістю» рубрики 

«Консультації з громадськістю». 

Звіти за результатами електронних консультації з громадськістю 

надаються Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій  

з громадськістю обласної державної адміністрації не пізніше ніж через два 

тижні після прийняття рішень за результатами консультацій з громадськістю 

для розміщення в підрубриці «Звіти про результати консультацій  

з громадськістю» рубрики «Консультації з громадськістю». 

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням 

показників Програми є: 

- аналіз державної статистичної звітності; 

- обговорення, за потребою, стану та проблем реалізації Програми; 

- підготовка до 15 лютого Департаментом агропромислового 

розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації щорічних звітів про 

виконання Програми та пояснювальної записки про стан виконання Програми 

та оцінку результативності її заходів, відповідно до п. 7.1 «Порядку 

розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
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виконання», затвердженого розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 05.05.2016 № 245; 

Протягом трьох місяців після закінчення встановленого строку дії 

Програми Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної 

державної адміністрації складає заключний звіт про результати її виконання та 

подає його на розгляд обласній раді разом із пояснювальною запискою  

про кінцеві результати виконання Програми. 
 

 

Начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби  

в Чернігівській області         Юрій ПАВЛІШЕН 
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Додаток 1 
до Регіональної цільової програми боротьби з 
карантинним бур’яном – амброзією полинолистою         

в Чернігівській області на 2022-2026 роки  

 

Ресурсне забезпечення Регіональної цільової програми 

боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою  

в Чернігівській області на 2022-2026 роки 
тис. грн 

Обсяг коштів,  

які пропонується залучити  

на виконання Регіональної цільової  

Програми * 

Етапи виконання Програми Всього витрат  

на виконання 

Регіональної 

цільової 

Програми 

І ІІ 

2022 2023 2024 2025-2026 

Обсяг ресурсів всього,  

у тому числі: 
3363,022 3363,022 3363,022 6726,044 16815,110 

обласний бюджет 1681,511 1681,511 1681,511 3363,022  8407,555 

бюджети територіальних громад 1681,511 1681,511 1681,511 3363,022  8407,555 

 

 

Начальник Головного управління  

Держпродспоживслужби в Чернігівській області         Юрій ПАВЛІШЕН 
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Додаток 2 
до Регіональної цільової програми боротьби  
з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою 

в Чернігівській області на 2022-2026 роки  

 

Напрями діяльності та заходи Регіональної цільової програми боротьби  

з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Чернігівській області на 2022-2026 роки 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Регіональної 

цільової Програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. грн, у тому 

числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Забезпечення 

організації і 

проведення 

обстежень 

території 

Чернігівської 

області (міст, 

населених 

пунктів, 

сільгоспугідь, 

земель запасу, 

резерву та ін.) для 

вжиття системи 

заходів щодо 

локалізації та 

ліквідації амброзії 

полинолистої 

Фітосанітарний моніторинг 

сільгоспугідь, пасовищ, узбіч 

доріг, смуг відчуження, садів, 

територій підприємств та 

прилеглої території,  

залізничних станцій, населених 

пунктів, присадибних ділянок, 

земель запасу і резерву, 

лісосмуг та іншого 

2022-2026 Головне управління 

Держпродспоживслужби 

в Чернігівській області,  

 

Департамент 

агропромислового 

розвитку Чернігівської 

обласної державної 

адміністрації,  

 

територіальні громади, 

 

Служба автомобільних 

доріг, 

 

землевласники та 

землекористувачі 

 

 

 

 

 

 

Бюджети 

виконавців 

У межах 

кошторису на 

утримання 

виконавців 

-зменшення 

площ 

зараження 

амброзією 

полинолистою 

(до 50% або 

1053,430 га в 

порівнянні з 

2021 роком); 

 

 

-зменшення 

негативного 

впливу на 

здоров’я людей 

та тварин 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Організація 

заходів по 

боротьбі з 

амброзією 

полинолистою. 

Залучення до цих 

заходів суб’єктів 

господарювання з  

використанням 

необхідного 

інвентарю та 

спецтехніки 

- посів зернових та 

зернобобових культур, після 

збирання 2-3-кратне лущення; 

 

- знищення рослин амброзії 

полинолистої  механічним 

способом (багаторазове 

скошування, 3-4 кратне 

виривання рослин з коренем до 

цвітіння, якщо після цвітіння – з 

подальшим спалюванням); 

 

- знищення амброзії хімічним 

способом (обробка гербіцидами 

відповідно до Державного 

реєстру пестицидів і 

агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні, у фазу 

2-4 справжніх листків); 

 

- дотримання технологій 

вирощування 

сільськогосподарських культур 

2022-2026 

Щороку 

(червень-

вересень) 

 

 

Головне управління 

Держпродспоживслужби 

в Чернігівській області,  

 

Департамент 

агропромислового 

розвитку Чернігівської 

обласної державної 

адміністрації,  

 

територіальні громади,  

 

Служба автомобільних 

доріг,  

 

землевласники та 

землекористувачі 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний 

бюджет,  

 

бюджети 

терито-

ріальних 

громад 

Всього  

16815,110 тис. 

грн, у тому 

числі: 

 

2022 р. – 

3363,022 

2023р. – 

3363,022 

2024 р. – 

3363,022 

2025-2026 рр. – 

6726,044 

-покращення 

екологічного 

стану 

навколишнього 

природнього 

середовища; 

 

-збереження 

природної 

родючості 

земель; 

 

забезпечення 

раціонального 

використання 

земель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Впровадження 

профілактичних 

заходів 

попередження 

поширення амброзії 

полинолистої 

Вивезення із карантинних зон 

об’єктів регулювання, що 

пройшли фітосанітарний 

контроль та за наявності 

карантинного сертифіката, а 

також висновку фітосанітарної 

експертизи. Ввезення в Україну 

об’єктів регулювання, що 

пройшли фітосанітарний 

контроль та за наявності 

фітосанітарного сертифіката. 

Фітосанітарний моніторинг 

території області та здійснення 

системи раннього попередження 

поширення амброзії 

полинолистої 

2022-2026 Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Чернігівській області,  

 

Департамент 

агропромислового 

розвитку Чернігівської 

обласної державної 

адміністрації, 

 

територіальні громади, 

 

Служба автомобільних 

доріг, 

 

землевласники та 

землекористувачі 

 

 

 

 

 

Бюджети 

виконавців 

У межах 

кошторису на 

утримання 

виконавців 

- підвищення 

ефективності 

виробництва; 

 

- покращення 

продуктивності 

сіножатей і 

пасовищ; 

 

- збереження 

складу та 

структури 

місцевих 

фітоценозів 

4 Проведення 

роз’яснювальної 

роботи серед 

населення та 

суб’єктів 

господарювання 

щодо методів 

обстежень на 

виявлення 

амброзії та заходів 

боротьби з нею 

Проведення нарад, семінарів, 

зустрічей, написання статей 

2022-2026 Головне управління 

Держпродспоживслужби 

в Чернігівській області, 

 

Департамент 

агропромислового 

розвитку Чернігівської 

обласної державної 

адміністрації 

Бюджети 

виконавців 

У межах 

кошторису на 

утримання 

виконавців 

- забезпечення 

раціонального 

використання 

земель; 

 

- збереження 

складу та 

структури 

місцевих 

фітоценозів 

 

Начальник Головного управління  

Держпродспоживслужби в Чернігівській області         Юрій ПАВЛІШЕН 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
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Додаток 3 
до Регіональної цільової програми боротьби  

з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою 

в Чернігівській області на 2022-2026 роки  

 

Перелік засобів та обсягів фінансування по боротьбі  

з амброзією полинолистою на території Чернігівської області на 2022-2026 роки 

№ 

з/п 

Найменування 

заходу 
Виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн 

Очікувані результати 
рік Етап 

Обласний 

бюджет 

Бюджети 

територіальних 

громад 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 

1. 

Придбання палива 

на механізоване 

скошування 

бур’янів, оплата 

праці 

Територіальні 

громади, 

землевласники та 

землекористувачі 

2022-2026 

роки 

2022 

І 

1008,9065 1008,9065 2017,813 
Проведення 

локалізаційно-
ліквідаційний заходів 

щодо амброзії 
полинолистої 

2023 1008,9065 1008,9065 2017,813 

2024 1008,9065 1008,9065 2017,813 

2025 
ІІ 

1008,9065 1008,9065 2017,813 

2026 1008,9065 1008,9065 2017,813 

2. 

Придбання 

гербіцидів, палива 

для проведення 

обприскування, 

оплата праці 

Територіальні 

громади, 

землевласники та 

землекористувачі 

2022-2026 

роки 

2022 

І 

672,6045 672,6045 1345,209 
Проведення 

локалізаційно-
ліквідаційний заходів 

щодо амброзії 
полинолистої 

2023 672,6045 672,6045 1345,209 

2024 672,6045 672,6045 1345,209 

2025 
ІІ 

672,6045 672,6045 1345,209 

2026 672,6045 672,6045 1345,209 

 Всього:     8407,555 8407,555 16815,110  

 

 

Начальник Головного управління  

Держпродспоживслужби в Чернігівській області         Юрій ПАВЛІШЕН 
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Додаток 4 
до Регіональної цільової програми боротьби  

з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою 

в Чернігівській області на 2022-2026 роки  

 

Графік проведення робіт по боротьбі 

з амброзією полинолистою на території Чернігівської області  на 2022-2026 роки 

№ 
з/п 

Назва заходу Місце проведення 
Обсяг 
робіт 

Виконавець 
Строк 

проведення 

1 2  3 4 5 6 

І. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ НА ЗАРАЖЕНІЙ ТЕРИТОРІЇ 

(землі, що знаходяться в обробітку) 

1.1. Посів зернових та зернобобових культур, після 

збирання 2-3-кратне лущення  

 

Землі заражені 

амброзією 

полинолистою 

Наявні 

вогнища 
Землевласники та 

землекористувачі 
Щорічно, 

квітень-

вересень 

1.2. Знищення рослин амброзії полинолистої  механічним 

способом (багаторазове скошування, виривання 

рослин з коренем  (3-4 кратне) до цвітіння, якщо після 

цвітіння – з подальшим спалюванням)  

 

Землі заражені 

амброзією 

полинолистою 

Наявні 

вогнища 
Землевласники та 

землекористувачі 
Щорічно, 

червень-

вересень 

1.3. Знищення амброзії хімічним способом (обробка 

гербіцидами відповідно до Державного реєстру 

пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні, у фазу  2-4 справжніх листків) 

 

Землі заражені 

амброзією 

полинолистою 

Наявні 

вогнища 
Землевласники та 

землекористувачі 
Щорічно, 

червень-

вересень 

1.4. Дотримання технології обробітку ґрунту, своєчасний 

передпосівний обробіток ґрунту, оптимальні строки 

сівби, догляд за посівами  

 

Землі заражені 

амброзією 

полинолистою 

Наявні 

вогнища 
Землевласники та 

землекористувачі 
Щорічно, 

квітень-

вересень 



16 

 

1 2 3 4 5 6 

(землі, що не оброблюються, пасовища) 

1.5. Знищення рослин амброзії полинолистої  механічним 

способом (багаторазове скошування, виривання 

рослин з коренем  (3-4 кратне) до цвітіння, якщо після 

цвітіння – з подальшим спалюванням) 

 

Землі заражені 

амброзією 

полинолистою 

Наявні 

вогнища 
Землевласники та 

землекористувачі 
Щорічно, 

червень-

вересень 

(міста, населені пункти, господарства приватного сектору, прибудинкові території суб’єктів господарювання) 

1.6. Знищення рослин амброзії полинолистої  механічним 

способом (багаторазове скошування, виривання 

рослин з коренем  (3-4 кратне) до цвітіння, якщо після 

цвітіння – з подальшим спалюванням) 

 

Території заражені 

амброзією 

полинолистою 

Наявні 

вогнища 
Землевласники та 

землекористувачі 
Щорічно, 

червень-

вересень 

(узбіччя доріг та залізничних колій) 

1.7. Знищення рослин амброзії полинолистої  механічними 

(багаторазове скошування, виривання рослин з 

коренем  (3-4 кратне) до цвітіння, якщо після цвітіння 

– з подальшим спалюванням) і хімічними (обробка 

гербіцидами відповідно до Державного реєстру 

пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні, у фазу  2-4 справжніх листків) 

способами 

 

Узбіччя доріг та 

залізничні колії 

заражені амброзією 

полинолистою 

Наявні 

вогнища 
Землевласники та 

землекористувачі 
Щорічно, 

червень-

вересень 
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1 2 3 4 5 6 

ІІ. ТЕРИТОРІЇ, ВІЛЬНІ ВІД КАРАНТИННИХ ОРГАНІЗМІВ 

2.1. Особи самостійно проводять інспектування рослин, 

що ростуть на землях сільськогосподарського 

призначення, у розсадниках, садах, лісах та в інших 

місцях, включаючи місця для зберігання, переробки і 

транспортні засоби для переміщення продукції 

рослинництва. У разі виявлення підозри на наявність 

амброзії полинолистої, протягом доби повідомляють 

державного фітосанітарного інспектора.  

Фітосанітарний моніторинг сільгоспугідь, пасовищ, 

узбіч доріг, смуг відчуження, садів, територій 

підприємств та прилеглої території, залізничних 

станцій, населених пунктів, присадибних ділянок, 

земель запасу і резерву, лісосмуг та іншого. 

Територія 

Чернігівської 

області 

Територія 

Чернігівської 

області вільна 

від амброзії 

полинолистої 

Землевласники та 

землекористувачі,   

 

державні 

фітосанітарні 

інспектори 

Щорічно, 

червень-

вересень 

ІІІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ АМБРОЗІЇ ПОЛИНОЛИСТОЇ 

3.1. Вивезення із карантинних зон об’єктів регулювання, 

що пройщли фітосанітарний контроль та за наявності 

карантинного сертифіката, а також висновку 

фітосанітарної експертизи.  

Ввезення в Україну об’єктів регулювання, що 

пройщли фітосанітарний контроль та за наявності 

фітосанітарного сертифіката.  

Фітосанітарний моніторинг території Чернігівської 

області та здійснення системи раннього попередження 

поширення амброзії полинолистої. 

Територія України Об’єкти 

регулювання 

Землевласники та 

землекористувачі,  

державні 

фітосанітарні 

інспектори 

До 

скасування 

карантинного 

режиму 

 

Начальник Головного управління  

Держпродспоживслужби в Чернігівській області         Юрій ПАВЛІШЕН 
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Додаток 5 

до Регіональної цільової програми  

боротьби з карантинним бур’яном – 

амброзією полинолистою в Чернігівській 

області на 2022-2026 роки 

 

Порядок використання  та спрямування  коштів іншої субвенції з 

обласного бюджету на реалізацію програми 

 

Субвенція надається бюджетам територіальних громад для подальшої  

її спрямування суб’єктам господарювання на часткову компенсацію витрат 

щодо запобігання поширення, локалізації та ліквідації амброзії полинолистої. 

До витрат, що компенсуються, належить оплата робіт і засобів пов’язаних 

із локалізаційно-ліквідаційними заходами щодо амброзії полинолистої, 

включаючи вартість пестицидів, пально-мастильних матеріалів, роботи техніки, 

оплати праці. 

Для визначення розмірів та надання Субвенції бюджетам територіальних 

громад Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної 

державної адміністрації (далі – Департамент) утворює обласну комісію (далі – 

Обласна комісія), яка є постійно діючим органом, склад якої затверджується 

наказом Департаменту.  

Основним завданням діяльності Обласної комісії є розподіл Субвенції  

з обласного бюджету. 

До складу Обласної комісії включаються представники Департаменту,  

а також Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, 

Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області, Департаменту 

фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації, Департаменту екології 

та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, 

Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області. 

Міські, селищні, сільські ради утворюють територіальні комісії (далі – 

Територіальні комісії) для здійснення часткової компенсації витрат щодо 

запобігання поширення, локалізації та ліквідації амброзії полинолистої. 

Основними завданнями діяльності Територіальних комісій є визначення 

суб’єктів господарювання для проведення локалізаційно-ліквідаційних заходів 

щодо карантинного бур’яну – амброзії полинолистої та здійснення часткової 

компенсації понесених ними витрат, пов’язаних з проведенням таких робіт. 

 Обласна та територіальні комісії (далі – Комісії) у своїй діяльності 

керуються Конституцією України, законами України, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами, а також 

цією Програмою. 

Організаційною формою роботи комісій є засідання, які проводяться  

за потребою. Головує – голова комісії, а в разі його відсутності – заступник 

голови. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів.  

https://declarations.com.ua/office/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
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Рішення комісій приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні 

членів, а при рівному розподілу голосів «за» і «проти», голос головуючого  

на засіданні, є вирішальним. Оформлюється рішення протоколом із 

зазначенням дати засідання та підписується головуючим і секретарем комісії. 

Організаційне забезпечення діяльності комісій здійснюється органами, 

при яких вони створені. 

Для отримання часткової компенсації витрат суб’єкти господарювання 

подають до 1 жовтня поточного року Територіальним комісіям наступні 

документи:  

- заяву на компенсацію витрат, пов’язаних із знищенням 

карантинного бур’яну – амброзії полинолистої (згідно з формою, наведеною  

у Додатку № 6);  

- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; 

- акт про результати нагляду (вимоги до акту наведено у Додатку 

№ 7), який підтверджує виявлення карантинного бур’яну – амброзії 

полинолистої;  

- акт виконаних робіт із знищення карантинного бур’яну – амброзії 

полинолистої (згідно з формою, наведеною у Додатку № 8);  

- копію довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засвідчену в 

установленому порядку; 

- письмове зобов’язання щодо повернення до відповідного бюджету 

в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими 

органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання. 

Документи, вважаються вчасно поданими, якщо вони надійшли  

до Територіальної комісії та були нею зареєстровані, до 1 жовтня поточного 

року включно. 

Отримувачами бюджетних коштів є суб’єкти господарювання – юридичні 

особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і 

фізичні особи – підприємці, що здійснюють заходи щодо запобігання 

поширення, локалізації та ліквідації амброзії полинолистої. 

На отримання бюджетних коштів мають право суб’єкти господарювання, 

стосовно яких не порушено справу про банкрутство, та/або яких не визнано 

банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації. Відповідність 

суб’єкта господарювання даним вимогам перевіряється шляхом отримання 

Територіальними комісіями відомостей з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,  

перед формуванням реєстрів отримувачів бюджетних коштів. 

Підставами для відмови у виплаті компенсації суб’єктам господарювання 

є: 

- несвоєчасне подання пакету документів; 

- подання документів у неповному обсязі. 

Територіальні комісії до 10 жовтня поточного року розглядають подані 

суб’єктами господарювання документи та приймають рішення стосовно їх 

включення до реєстру осіб, яким буде проведено часткову компенсацію витрат 
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з місцевого бюджету щодо запобігання поширення, локалізації та ліквідації 

амброзії полинолистої. 

На підставі поданих документів Територіальні комісії визначають обсяги 

компенсації для кожного суб’єкта господарювання та складають і 

затверджують реєстр суб’єктів, яким буде проведено часткову компенсацію 

витрат з місцевого  бюджету щодо запобігання поширення, локалізації та 

ліквідації амброзії полинолистої. 

Розмір часткової компенсації визначається пропорційно витратам,  

у межах виділених коштів. 

На підставі затверджених обсягів компенсації (реєстру) розподілу 

бюджетних коштів між суб’єктами господарювання для часткової компенсації 

витрат  сільська, селищна, міська рада подає управлінню Казначейства реєстр 

суб’єктів господарювання і платіжні доручення на виплату компенсацій 

шляхом перерахування бюджетних коштів із власного реєстраційного рахунка  

на поточні рахунки суб’єктів господарювання, відкриті в банках. 

Проведення часткової компенсації витрат з  бюджету здійснюється 

протягом десяти робочих днів після затвердження реєстрів. 

Для отримання Субвенції Територіальні комісії подають до 1 листопада 

поточного року Обласній комісії наступні документи:  

- копію протоколу засідання Територіальної комісії; 

- довідку про відкриття поточного рахунку; 

- реєстр суб’єктів, що понесли витрати пов’язані із проведенням 

локалізаційно-ліквідаційних заходів щодо карантинного бур’яну – амброзії 

полинолистої (згідно з формою, наведеною у Додатку № 9).  

Вчасно поданими вважаються документи, які надійшли до Обласної 

комісії та були нею зареєстровані до 1 листопада поточного року включно. 

Підставами для відмови у наданні Субвенції з обласного бюджету є: 

- несвоєчасне подання пакету документів; 

- подання документів у неповному обсязі. 

Обов’язковою умовою компенсації цих витрат є спрямування коштів 

бюджетів  територіальних громад  у обсязі не менше 50%. 

Обласна комісія до 10 листопада поточного року розглядає подані 

Територіальними комісіями документи та приймає рішення стосовно 

включення територіальних громад до реєстру надання Субвенції. 

На підставі поданих документів комісія визначає та затверджує обсяги 

Субвенції, враховуючи загальний обсяг фінансування на поточний 

(бюджетний) рік. 

Пропозиції щодо розподілу коштів Субвенції між бюджетами 

територіальних громад затверджуються наказом Департаменту 

агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації та 

погоджуються з головою Чернігівської обласної державної адміністрації. 

Видатки за рахунок коштів Субвенції здійснюються відповідно  

до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 
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Невикористані відповідно до цього Порядку кошти Субвенції підлягають 

поверненню на рахунок обласного бюджету не пізніше останнього робочого 

дня бюджетного періоду. 

Фінансова звітність про використання Субвенції здійснюється  

в установленому порядку. 

Контроль за цільовим використанням коштів Субвенції здійснюється  

в установленому законодавством порядку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби  

в Чернігівській області         Юрій ПАВЛІШЕН 
 



22 

Додаток 6 

до Регіональної цільової програми  

боротьби з карантинним бур’яном – 

амброзією полинолистою в Чернігівській 

області на 2022-2026 роки 

 

Комісії 

______________________________ 

територіальної громади 

 

ЗАЯВА  

на компенсацію витрат, пов’язаних із знищенням  

карантинного бур’яну – амброзії полинолистої 

«____» _____________ 20___ р.    ___________________________  
(назва населеного пункту) 

Замовник  
(повна назва суб’єкта господарювання) 

 

Поштова адреса  

 

Юридична адреса  

 

Ідентифікаційний код  

Код і вид економічної діяльності  

 

 

Організаційно-правова форма  

Керівник  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 
(посада)  

1. Обсяг робіт  
(площа,  га;  вид робіт та інше) 

 

2. Вартість робіт   

 

3. Інші необхідні умови  

 

 

 

    

(керівник, посада особи, яка подає заявку)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
М.П. 
 

Начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби  

в Чернігівській області         Юрій ПАВЛІШЕН 
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Додаток 7 
до Регіональної цільової програми  
боротьби з карантинним бур’яном – 
амброзією полинолистою в Чернігівській 

області на 2022-2026 роки 

 

ВИМОГИ 

до акту про результати нагляду за розповсюдженням  

карантинного бур’яну – амброзії полинолистої 
 

Акт про результати нагляду повинен містити: 

- зображення малого Державного Герба України; 

- слова «Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів»; 

- найменування територіального органу Держпродспоживслужби та його 

адресу; 

- найменування акта; 

- інформацію про спосіб проведення нагляду (зокрема шляхом обстеження 

або моніторингу); 

- дату та номер видачі акта про результати нагляду; 

- прізвище, ім’я та по батькові державного фітосанітарного інспектора, який 

проводив обстеження або моніторинг; 

- інформацію щодо об’єкта обстеження або моніторингу із зазначенням 

загальної площі об’єкта чи земельної ділянки; 

- прізвище, ім’я, по батькові або найменування особи та її місцезнаходження 

або прізвище, ім’я та по батькові власника або користувача об’єкта чи 

земельної ділянки чи уповноваженої ними особи; 

- місце обстеження або моніторингу із зазначенням найменування населеного 

пункту, району, області; 

- назву культури, що обстежується (за наявності); 

- інформацію про найменування шкідливих та/або регульованих шкідливих 

організмів із зазначенням їх наукової назви латинською мовою; 

- інформацію щодо методу проведення обстеження або моніторингу; 

- інформацію щодо виявлених шкідливих та/або регульованих шкідливих 

організмів із зазначенням їх наукової назви латинською мовою; 

- кількість відібраних зразків; 

- найменування фітосанітарної лабораторії, до якої були надіслані зразки; 

- інформацію щодо висновків за результатами обстеження або моніторингу; 

- підпис державного фітосанітарного інспектора; 

- підпис власника або користувача об’єкта чи земельної ділянки чи 

уповноваженої ними особи.  

 

 

Начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби  

в Чернігівській області         Юрій ПАВЛІШЕН 
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Додаток 8 

до Регіональної цільової програми  

боротьби з карантинним бур’яном – 

амброзією полинолистою в Чернігівській 

області на 2022-2026 роки 

 

АКТ  

виконаних робіт із знищення   

карантинного бур’яну – амброзії полинолистої 

 

«____» _____________ 20___ р.    ___________________________  
(назва населеного пункту) 

 

Ми, що нижче підписалися, Власник (орендар, користувач) в особі 

 
(посада, прізвище, ім’я, по батькові особи)  

Виконавець в особі    
(посада, прізвище, ім’я, по батькові особи) 

 

і члени Територіальної комісії  
(прізвище, ім’я, по батькові)  

 

 

 

склали даний акт про те, що згідно з угодою (нарядом) від  

«___» _______________ 20___ року Виконавець виконав такий обсяг робіт: 

1. Назва робіт  
(скошування, виривання, обприскування гербіцидом та інше) 

 

 

2. Обсяг робіт  

 (площа,  га) 

3. Засоби захисту рослин   

 (назва, кількість) 

4. Час проведення робіт  з  по  

5. Ефективність виконаної роботи   

 (задовільно, незадовільно) 

6. Вартість виконаних робіт   
(цифрами і прописом)  

 

7. Зауваження і пропозиції  
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Роботу здав   

   
(підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 

М.П.  

 

 

Роботу прийняли члени Територіальної комісії:   

   
(підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 

   
(підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 

   
(підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 

   
(підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 

   
(підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

Начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби  

в Чернігівській області         Юрій ПАВЛІШЕН 
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Додаток 9 
до Регіональної цільової програми боротьби  

з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою 

в Чернігівській області на 2022-2026 роки  

 

Реєстр суб’єктів, 

що понесли витрати, пов’язані із проведенням локалізаційно-ліквідаційних заходів  

щодо карантинного бур’яну – амброзії полинолистої 

№ 
з/п 

Повна назва суб’єкту господарювання 
Код ЄДРПОУ або 

ідентифікаційний 

код 

Площа 

проведення 

робіт,  

га 

Загальний 

обсяг 

понесених 

витрат,  

грн 

Компенсовано з бюджету 

територіальної громади 

грн % 

1       

2       

3       

…       

РАЗОМ      

 

Голова       

Територіальної комісії   
   (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Секретар       

Територіальної комісії   
   (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

Начальник Головного управління  

Держпродспоживслужби в Чернігівській області         Юрій ПАВЛІШЕН 


