
 

 

                                                                         УКРАЇНА 
                                                 Харківська область 
                                            Борівська селищна рада 
 
                                             Р І Ш Е Н Н Я 
                                             VІІ сесії VІІІ скликання 
    
від 23 березня 2021 року № 3 
 

Про затвердження Програми по локалізації 
та ліквідації амброзії полинолистої та інших 
карантинних рослин на території 
Борівської селищної ради на 2021-2025 роки 
 

З метою локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших 

карантинних рослин на території Борівської селищної ради, зниження 

негативного впливу карантинних рослин, на підставі п. 22 ст. 26 та п. 1 ст. 27 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Програму по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та 

інших карантинних рослин на території Борівської селищної ради на 2021-2025 

роки згідно додатку (додаток додається). 

2.Фінансовому відділу Борівської селищної ради щороку під час 

формування проєкту місцевого бюджету передбачити кошти на здійснення 

заходів цієї Програми, виходячи з можливостей бюджету. 

3. Рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 

4. Контроль за виконанням рішення сесії покласти на постійну комісію з 

питань агропромислового комплексу, земельних відносин, використання 

земельних ресурсів, екології, комунальної власності та регуляторної політики 

Борівської селищної ради (Олексій ГОМОН). 

 

 

   Секретар Борівської селищної ради                                           Віталій КІЯН 



Додаток 

до рішення VIІ сесії Борівської селищної ради VIІІ скликання 

від 23  березня 2021 року «Про затвердження Програми 

по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої  

та інших карантинних рослин на території Борівської 

селищної ради на 2021-2025 роки» 

 

 

ПРОГРАМА  
 

по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої  
та інших карантинних рослин  

на території Борівської селищної  ради 
на 2021-2025 роки 

 
1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, 

та обґрунтування необхідності їх розв’язання 
 

Програма по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших 

карантинних рослин на території Борівської селищної  ради на 2021-2025 роки  

(далі –  Програма) розроблена у відповідності до ст.26, ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування», статті 34, 49 Закону України «Про карантин рослин»,  

Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-ІV 

(зі змінами), Закону України «Про захист рослин» від 14.10.1998 № 180-ХІV (зі 

змінами), Закону України «Про охорону земель» від 19.06.2003 № 962-ІV (зі 

змінами), необхідність розробки Програми викликана відсутністю комплексної 

системи боротьби з карантинними рослинами, насамперед з амброзією 

полинолистою, яка набула значного поширення на території населених пунктів і 

негативно впливає на довкілля. 

Амброзія полинолиста засмічує подвір’я та вулиці, присадибні ділянки, 

сади, парки, городи, пустирі, узбіччя доріг, залізничні насипи і прилеглі землі, 

береги річок та ставків. На полях амброзія засмічує посіви особливо просапних 

культур, озимих і ярих культур, багаторічних і однорічних кормових трав, 

технічні культури та полезахисні смуги. Враховуючи високу ступінь пластичності 

щодо температури повітря та вологості ґрунту, високу насіннєву продуктивність 

(30-100 тис. штук насіння з однієї рослини), а також те, що пилок амброзії під час 

цвітіння шкодить здоров’ю людей і тварин, все це свідчить про неабияку 

небезпечність амброзії полинолистої і потребує особливої уваги та спеціальних 

заходів щодо боротьби з нею. 

Розробниками Програми є: відділ економічного розвитку, проєктно-

інвестиційної діяльності та благоустрою  Борівської  селищної  ради. 

2. Мета Програми 
1. Впровадження комплексу ефективних заходів з виявлення та ліквідації 

вогнищ розповсюдження наявних карантинних рослин, у т.ч. амброзії 

полинолистої, на території Борівської селищної ради, в тому числі 

сільгоспугіддях та землях лісового фонду; 



2. Зменшення 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 громади, забезпеченні контролю за 

виконанням та проведенням заходів проти карантинного бур’яну підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами. 

3. Основні завдання та заходи Програми 
3.1. Виконання заходів щодо боротьби з наявними карантинними рослинами 

в т.ч. амброзією полинолистою та придбання необхідної кількості спецінвентаря, 

спецтехніки та обладнання для забезпечення ефективної боротьби з ними. 

3.2. Забезпечення раціонального використання земель і збереження 

природної родючості ґрунтів та багаторічних насаджень і екології 

сільськогосподарських земель. 

3.3. Проведення роз’яснювальної роботи серед населення, 

сільгоспвиробників щодо методів обстеження на виявлення вогнищ амброзії 

полинолистої. 

3.4. Забезпечення організації і проведення обстежень адмінтериторій 

(населених пунктів) підконтрольних сільгоспугідь, земель лісового фонду та 

інших земель для вжиття відповідної системи заходів щодо локалізації та 

ліквідації наявних карантинних рослин, у т.ч. амброзії полинолистої і бур’янів-

алергенів. 

3.5.  Щороку в червні та серпні організовувати на території Борівської 

селищної ради  місячники щодо боротьби з наявними карантинними рослинами і 

бур’янами-алергенами, залучати до цих заходів населення, підприємства, 

організації, установи незалежно від форми власності та мобілізовувати 

необхідний інвентар і спецтехніку. 

На узбіччях доріг (автошляхів та залізничних колій), лісосмуг, землях 

загального призначення систематично проводити скошування рослини амброзії 

полинолистої. 

3.6. Забезпечити фінансування з місцевого  бюджету заходів щодо 

боротьби з наявними карантинними рослинами. 

4. Обсяги та джерела фінансування програми 
Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України 

за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

5. Очікувані результати виконання Програми 
 Реалізація Програми дасть можливість на кінець 2025 року: 

- зменшити площі зараження амброзією полинолистою на 70%; 

- забезпечити раціональне використання земель; 

- зберегти природну родючість ґрунтів та поліпшити екологію 

навколишнього природного середовища; 

- підвищити ефективність виробництва сільськогосподарської продукції на 

20%; 

- очистити населені пункти від бур’янів, їх насіннєвих та вегетативних 

зачатків на 70%; 



- зменшити вплив амброзії на людину, як алергену, та поліпшить естетичний 

стан населеного пункту. 

6. Контроль за виконанням Програми 
        Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань 

агропромислового комплексу, земельних відносин, використання земельних 

ресурсів, екології, комунальної власності та регуляторної політики Борівської 

селищної ради. 

 
 

Секретар Борівської селищної ради      Віталій КІЯН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення VIІ сесії Борівської селищної ради VIІІ скликання 

від 23  березня 2021 року «Про затвердження Програми 

по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої  

та інших карантинних рослин на території Борівської 

селищної ради на 2021-2025 роки» 

 
Заходи  

Програми по локалізації та ліквідації  
амброзії полинолистої та інших карантинних рослин  

на території Борівської селищної ради на 2021-2025 роки 
 

№ 

п/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Сума витрат з 

місцевого 

бюджету, тис. грн. 

1. Направлення повідомлень в 

письмовій формі підприємствам, 

організаціям, установам та закладам 

всіх форм власності про необхідність 

очищення від карантинних рослин 

відведених, закріплених та прилеглих 

територій  

Щороку, 

квітень - 

червень 

- 

2. Забезпечення організації боротьби з 

наявними карантинними рослинами в 

т.ч. амброзією полинолистою та 

придбання необхідної кількості 

спецінвентаря, спецтехніки та 

обладнання для ефективної боротьби з 

ними. 

Щороку 

квітень-травень 

 

 

 

 

2021 рік – 114,5 

тис. грн. 

2022 рік – 114,5 

тис. грн. 

2023 рік – 114,5 

тис. грн. 

2024 рік – 114,5 

тис. грн. 

 

 

3. Забезпечення раціонального 

використання земель і збереження 

природної родючості ґрунтів та 

багаторічних насаджень і екології 

сільськогосподарських земель. 

Щороку 

червень-

серпень 

4. Проведення роз’яснювальної 

роботи серед населення, 

сільгоспвиробників щодо методів 

обстеження на виявлення вогнищ 

амброзії полинолистої. 

Щороку 

червень-

серпень 

5. Забезпечення організації і 

проведення обстежень адмінтериторій 

(населених пунктів) підконтрольних 

сільгоспугідь, земель лісового фонду та 

інших земель для вжиття відповідної 

системи заходів щодо локалізації та 

ліквідації наявних карантинних рослин, 

у т.ч. амброзії полинолистої і бур’янів-

алергенів. 

Щороку  

квітень-

жовтень 



6. Організація місячників щодо 

боротьби з наявними карантинними 

рослинами і бур’янами-алергенами, 

залучати до цих заходів населення, 

підприємства, організації, установи 

незалежно від форми власності та 

мобілізовувати необхідний інвентар і 

спецтехніку. 

Щороку  

квітень- 

серпень 

7. Організація на узбіччях доріг 

(автошляхів та залізничних колій), 

лісосмуг, землях загального 

призначення систематичне скошуваня 

рослин амброзії полинолистої. 

Щороку, 

травень-

жовтень 

 
 

Секретар Борівської селищної ради      Віталій КІЯН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення VIІ сесії Борівської селищної ради VIІІ скликання 

від 23  березня 2021 року «Про затвердження Програми 

по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої  

та інших карантинних рослин на території Борівської 

                                                                                                          селищної ради на 2021-2025 роки» 

 

 

Пропозиції щодо фінансування  
заходів по локалізації та ліквідації  

амброзії полинолистої та інших карантинних рослин  
на території Борівської селищної  ради  

 

№ 

з/п 

Назва 

карантинної 

рослини 

Площа 

зараження 

(на інших 

землях) 

Заробітна 

плата при 

скошуванні 

1 га 

Заробітна 

плата на 

весь 

обсяг 

робіт  

Витрати 

пального 

(бензин А-

95) при 

скошуванні 

1 га 

Витрати 

пального на 

весь обсяг 

робіт  

Всього 

витрат 

га грн. грн. л грн. л грн. грн.  

1. 
Амброзія 

полинолиста 
38,1 1797,43 68482,08 21 609,0 800 23200,0 91682,08 

 Всього 38,1 1797,43 68482,08 21 609,0 800 23200,0 91682,08 

 

 

Секретар Борівської селищної ради      Віталій КІЯН 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 3 

до рішення VIІ сесії Борівської селищної ради VIІІ скликання 

від 23  березня 2021 року «Про затвердження Програми 

по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої  

та інших карантинних рослин на території Борівської 

селищної ради на 2021-2025 роки» 

 

Пропозиції щодо фінансування  
 на придбання хімічного препарату для проведення робіт  

по ліквідації амброзії полинолистої  на території Борівської селищної ради 
(обприскування гербіцидами) 

 

Назва 

карантинної 

рослини 

Площа 

вогнищ 

амброзії 

(в 

господарс

твах всіх 

форм 

власності)

, га 

Назва 

хімічного 

препарату 

(гербіцид) 

Норм

а 

витра

т 

хіміч

ного 

препа

рату 

(л/га) 

Необхі

дна 

кількіс

ть 

всього 

хімічно

го 

препар

ату, л. 

Ціна за 

1 літр 

хімічн

ого 

препар

ату, 

без 

ПДВ 

грн. 

Всього 

хімічного 

препарату 

з 

урахуванн

ям однієї 

обробки, 

грн. 

Амброзія 

полинолиста 
38,1 

«Отаман» 

(Діюча 

речовина: 

Ізопропіламін

на сіль 

гліфосату) 

3 114,3 200 22860,0 

Всього 38,1 х 3 114,3 200 22860,0 
 

 

 

Секретар Борівської селищної ради      Віталій КІЯН 
 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 4 

до рішення VIІ сесії Борівської селищної ради VIІІ скликання 

від 23  березня 2021 року «Про затвердження Програми 

по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої  

та інших карантинних рослин на території Борівської 

                                                                                                          селищної ради на 2021-2025 роки» 
  
 

Калькуляція 
витрат на проведення робіт по локалізації та ліквідації 
амброзії полинолистої та інших карантинних рослин  

на території Борівської селищної ради 
(скошування мотокосою Штиль FS - 55) 

 

1.Норма виробітку при скошуванні бур'янів за допомогою мотокоси:  

0,2 га в зміну (6 год.); 

2. Розряд робіт: 5; 

3. Мінімальний гарантований розмір годинної тарифної ставки робітника 5-го 

розряду при ручних роботах в рослинництві:    

         36,11×1,36=49,11 грн.; 

4.Розцінка за денну норму виробітку:  

6 х 49,11 = 294,66 грн.; 

5.Кількість змінних норм часу необхідних на скошування 1 га карантинних 

бур’янів:  

(1 : 0,2) = 5,0 люд./днів; 

6. Вартість витрат на заробітну плату при скошуванні 1 га карантинних бур’янів:  

       294,66 х 5,0 = 1473,30 грн.; 

7. Нарахування на заробітну плату: 22 %; 

8. Витрати на заробітну плату при скошуванні мотокосою 1 га карантинних 

бур’янів:  

      1473,30 х 1,220 = 1797,43 грн.; 

9. Норма витрат палива на механізоване обкошування 1 га забур’янених земель:                  

21,0 л/га; (Тимчасові норми, ХНДЦ); 

10. Середня вартість бензину А - 95 на момент досліджень: 29,0 грн./л; 

11. Вартість бензину на скошування 1 га забур’янених земель: 21,0 х 29,0 = 609 

грн. 

 
 

Секретар Борівської селищної ради      Віталій КІЯН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до рішення VIІ сесії Борівської селищної ради VIІІ скликання 

від 23  березня 2021 року «Про затвердження Програми 

по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої  

та інших карантинних рослин на території Борівської 

         селищної ради на 2021-2025 роки» 
 

Прогнозовані показники 

фінансування Програми на 2021 – 2025 роки 

 
№ 

п/

п 

Засоби 

боротьби з 

амброзією 

полинолис

тою 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування по роках, грн.. 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Механічні 

способи 

Місцевий 

бюджет у межах 

реальних 

можливостей та 

інші джерела 

фінансування, не  

заборонені 

чинним 

законодавством 

України 

91682,08 91682,08 91682,08 91682,08 91682,08 

2 Хімічні 

способи 

Місцевий 

бюджет у межах 

реальних 

можливостей та 

інші джерела 

фінансування, не  

заборонені 

чинним 

законодавством 

України 

22860,00 22860,00 22860,00 22860,00 22860,00 

Всього 114542,08 114542,08 114542,08 114542,08 114542,08 

 

 

Секретар Борівської селищної ради      Віталій КІЯН 
 
 

 


