Про схвалення проекту регіональної цільової
програми боротьби з карантинним бур’яном –
амброзією полинолистою в Івано-Франківській
області на 2017-2021 роки
На виконання вимог Закону України «Про карантин рослин», з
метою зниження негативного впливу карантинних бур’янів-алергенів на
здоров’я людей і довкілля, продуктивність угідь, локалізації і ліквідації
особливо небезпечного карантинного бур’яну амброзії полинолистої,
забезпечення раціонального використання земель і збереження природної
родючості та багаторічних насаджень і екології сільськогосподарських
земель:
1. Схвалити проект регіональної цільової програми боротьби з
карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській
області на 2017-2021 роки (далі – Програма), що додається.
2. Департаменту агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації (І. Андріїшин) подати проект Програми на розгляд обласної
ради.
3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
(І. Мацькевич) при внесені змін до обласного бюджету на 2017 рік та
формуванні проекту обласного бюджету на 2018-2021 роки передбачати
кошти на виконання заходів зазначеної Програми, виходячи з
можливостей його дохідної частини.
4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо
виконання розпорядження покласти на головного відповідального
виконавця – департамент агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації (І. Андріїшин).
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови облдержадміністрації М. Савку.
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Регіональна цільова програма боротьби з карантинним бур’яном –
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ПАСПОРТ
регіональної цільової програми боротьби з карантинним бур’яном –
амброзією полинолистою в Івано-Франківській області
на 2017-2021 роки
1. Ініціатор розроблення Програми: департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації.
2. Розробник програми: головне управління Держпродспоживслужби в області.
3. Термін реалізації програми: протягом 2017 – 2021 років.
4. Етапи фінансування Програми: протягом 2017-2021 років.
5. Орієнтовний обсяг фінансування Програми (тис. грн.):
135 572,65.
Рік

2017-2021,
в т. ч.:
2017
2018
2019
2020
2021

Орієнтовний обсяг фінансування
Всього
в т. ч. за джерелами фінансування
Обласний
Місцевий
Інші
бюджет
бюджет
джерела
135572,65
135572,65
0
0
27114,53
27114,53
27114,53
27114,53
27114,53

27114,53
27114,53
27114,53
27114,53
27114,53

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6. Очікувані результати виконання Програми: охорона
території області від занесення карантинних бур’янів з території інших
держав або карантинних зон, зменшення площ вогнищ карантинних
організмів шляхом застосування комплексу ефективних технологій та
методів боротьби, захист населення від виникнення алергічних
захворювань.
7. Термін проведення звітності: звіт про хід виконання Програми
подається щоквартально до 15 числа, наступного за звітним кварталом,
відповідно до поставлених мети та завдань.
Замовник Програми:
Департамент агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації

І. Андріїшин

Керівник Програми:
Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

М. Савка

1. Обґрунтування Програми
В останні роки в зв’язку із зниженням культури землеробства,
недбайливим господарюванням, відсутністю в бюджетах виконкомів
місцевих рад цільових коштів та непроведенням необхідного комплексу
заходів щодо боротьби з небезпечними карантинними організмами –
американським білим метеликом (далі – АБМ) та амброзією
полинолистою остання набуває дедалі ширшого розповсюдження на
території країни та області.
Огляд розповсюдження амброзії полинолистої
в Івано-Франківській області

1.
2.
3.
4.
5.

Галицький
Городенківський
Калуський
Рогатинський
м. Івано-Франківськ
Разом :

1
4
1
2
1
9

1
6
1
2
1
11

0,50
3,12
0,01
6,65
0,52
10,80

Всього

на
інших землях

у господарствах
всіх форм
власності

на присадибних
ділянках

Площа заселення, га

господарств всіх
форм власності

Назва районів та міст
обласного
підпорядкування

присадибних
ділянок

№
з/п

міст і населених
пунктів

Заселеність

0,50
3,12
0,01
6,65
0,52
10,80

Амброзія полинолиста засмічує подвір’я та вулиці, присадибні
ділянки, сади, парки, городи, узбіччя доріг, залізничні насипи і прилеглі
землі, береги річок та ставків. На полях амброзія засмічує посіви
просапних, озимих і ярих культур, багаторічних і однорічних кормових
трав, технічних культур та полезахисних смуг.
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, боротьба з цим небезпечним
бур’яном потребує особливої уваги та спеціальних заходів.
2. Нормативно-правове забезпечення Програми
Реалізація Програми здійснюватиметься на основі виконання вимог
чинних нормативно-правових актів стосовно карантину рослин - системи

заходів, спрямованих на запобігання занесенню та/або поширенню
регульованих шкідливих організмів або забезпечення контролю за ними
(локалізації), а саме:
- Закон України від 30.06.1993 року № 3348-12 «Про карантин
рослин»;
- Закон України від 14.10.1998 року № 180-ХІV «Про захист
рослин»;
- Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-вр «Про місцеве
самоврядування в Україні»;
- Закон України від 09.04.1999 року № 586-XIV «Про місцеві
державні адміністрації»;
- Закон України від 19.06.2003 року № 962-IV «Про охорону
земель»;
- наказ Головної Державної інспекції з карантину рослин України
від 27.01.2005 року № 40 «Про затвердження інструкцій із виявлення,
локалізації та ліквідації карантинних бур’янів».
3. Основна мета та завдання Програми
Основною метою Програми є:
- впровадження комплексу ефективних заходів по виявленню та
ліквідації вогнищ, розповсюдження наявних карантинних організмів, в
тому числі амброзії полинолистої, на території населених пунктів, на
сільгоспугіддях та землях лісового фонду Івано-Франківської області;
- виконання заходів по боротьбі з наявними карантинними
організмами, в тому числі амброзією полинолистою, та придбання
необхідної кількості обладнання для забезпечення ефективної боротьби з
ними;
- створення обласної карти з вогнищами розповсюдження наявних
карантинних організмів;
- забезпечення раціонального використання земель і збереження
природної родючості ґрунтів та багаторічних насаджень і екології
сільськогосподарських земель;
- проведення
роз’яснювальної
роботи
серед
населення,
сільгоспвиробників, з органами виконавчої влади щодо методів
обстежень на виявлення наявних карантинних організмів та шляхів
боротьби з ними;
- вивчення динаміки, факторів та місць розповсюдження
карантинних організмів для запобігання їх поширенню, в тому числі
амброзії полинолистої та бур’янів-алергенів.

4. Заходи Програми
№
з/п
1
1.

2.

3.

4.

Заходи
2
Забезпечити організацію і
проведення обстежень
адміністративних територій (міст,
населених пунктів, земель запасу
та резерву), підконтрольних
виконкомам місцевих рад,
сільгоспугідь, земель лісового
фонду та інших земель для вжиття
відповідної системи заходів щодо
локалізації та ліквідації наявних
карантинних організмів, в тому
числі амброзії полинолистої і
бур’янів-алергенів

Скласти карти вогнищ
розповсюдження наявних
карантинних організмів, в тому
числі амброзії полинолистої, з
визначенням їх площ
Постійно проводити
роз’яснювальну роботу серед
населення, сільгоспвиробників, з
органами виконавчої влади щодо
методики обстежень на виявлення
наявних карантинних організмів та
методів боротьби з ними
Кожного року в червні та серпні
організовувати в області заходи по
боротьбі з наявними
карантинними організмами і
бур’янами-алергенами. Залучати
до цих заходів населення,
підприємства, організації,
установи та мобілізовувати
необхідний інвентар і спецтехніку.

Термін
Виконавці
виконання
3
4
2017-2021
Головне управління
роки
Держпродспоживслужби в
області;
департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації;
районні державні
адміністрації, виконкоми
місцевих рад міст
обласного значення;
головне управління
лісового і мисливського
господарства в області;
головне управління
Держкомзему в області
2017-2021
Головне управління
роки
Держпродспоживслужби в
області

2017-2021
роки

2017-2021
роки

Головне управління
Держпродспоживслужби в
області;
департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
Головне управління
Держпродспоживслужби в
області;
департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації;
районні державні
адміністрації, виконкоми
місцевих рад міст
обласного значення;
головне управління
лісового і мисливського
господарства в області;
головне управління
Держкомзему в області

5.

Впровадити на території області і
контролювати систему заходів по
боротьбі з карантинними
організмами, в т.ч. амброзією
полинолистою і бур’янамиалергенами (додаток № 1).

6.

Фінансування Програми
2017-2021
здійснюється за рахунок коштів
роки
обласного бюджету, коштів осіб та
інших, не заборонених законами
України, джерел

2017-2021
роки

Головне управління
Держпродспоживслужби в
області;
департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації;
управління
агропромислового
комплексу
райдержадміністрацій,
виконкоми місцевих рад
міст обласного значення
Департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації

5. Фінансово-економічне обґрунтування Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
обласного бюджету.
Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається,
виходячи з конкретних завдань та наявних коштів, під час формування
проекту обласного бюджету на відповідний рік з урахуванням
можливостей його дохідної частини.
Кошти, передбачені на реалізацію Програми, використовуються на
фінансування заходів щодо запобігання поширенню, локалізації та
ліквідації амброзії полинолистої шляхом часткової компенсації витрат,
пов’язаних з проведенням робіт по знищенню карантинного бур’яну –
амброзії полинолистої.
На часткову оплату витрат за рахунок бюджетних коштів мають
право підприємства і організації, що орендують або мають у власності
відповідні земельні угіддя, засмічені карантинним бур’яном – амброзією
полинолистою. До витрат належить оплата (без урахування суми податку
на додану вартість) придбання гербіцидів, праці робітників, роботи
техніки, що використовується для знищення амброзії полинолистої. Для
визначення підприємств і організацій, яким частково оплачуються
витрати за рахунок бюджетних коштів, департамент агропромислового
розвитку обласної державної адміністрації утворює комісію, до
складу
якої
включаються
начальник
головного
управління
Держпродспоживслужби в області, представники земельної, екологічної
та фінансової служб області та ін.. Для часткової оплати витрат за
рахунок бюджетних коштів підприємства або організації подають до
утвореної згідно з п. 5 цього Порядку комісії:

- заяву, згідно з формою, наведеною у додатку № 2, для
компенсації понесених витрат, пов’язаних із знищенням амброзії
полинолистої;
- акт, згідно з формою, наведеною у додатку № 3, обстеження
земельних угідь і виявлення карантинного бур’яну – амброзії
полинолистої;
- акт, згідно з формою, наведеною у додатку № 4, виконаних робіт
по знищенню карантинного бур’яну – амброзії полинолистої;
- копію довідки про включення до єдиного державного реєстру
підприємств і організацій України, засвідчену в установленому порядку.
Комісія розглядає подані документи та приймає рішення про
включення суб’єктів господарювання до реєстру тих, яким частково
оплачуються витрати за рахунок бюджетних коштів. Розмір часткової
оплати витрат суб’єктам господарювання за рахунок бюджетних коштів
визначається пропорційно обробленим площам у межах виділених коштів
і розраховується, виходячи з калькуляцій витрат на певні види робіт,
визначених у додатках № 5-9.
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
після подання і розгляду встановлених документів надсилає відповідним
органам
Державної
казначейської
служби
реєстр
суб’єктів
господарювання, яким частково оплачуються витрати за рахунок
бюджетних коштів, та платіжні доручення для перерахування коштів на
поточні рахунки суб’єктів господарювання в установах банків.
Складання та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим використанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.
6. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми дасть можливість на кінець 2021 року:
- зменшити площі зараження амброзією полинолистою;
- забезпечити раціональне використання земель;
- зберегти природну родючість сільськогосподарських та інших
земель, екологію, здоров’я населення;
- підвищити ефективність виробництва;
- очистити населені пункти і угіддя області від карантинних
бур’янів, насіннєвих та вегетативних зачатків.
Перелік заходів та обсягів фінансування Програми наведено у
додатку № 9.
Замовник Програми:
Департамент агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації

І. Андріїшин

Додаток № 1
до регіональної цільової програми
боротьби з карантинним бур’яном –
амброзією полинолистою
в Івано-Франківській області на 20172021 роки

СИСТЕМА ЗАХОДІВ
по боротьбі з карантинними організмами, в т.ч. амброзією полинолистою,
на території Івано-Франківській області на 2017-2021 роки
№
з/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Обсяг
робіт
2
3
4
І. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ НА ЗАРАЖЕНІЙ ТЕРИТОРІЇ
(на землях в обробітку)
Посів зернових та зернобобових культур,
Сільгосппідприємства,
Наявні
після збирання 2-3-кратне лущення
господарства, в т.ч. індивідуальні вогнища
Назва заходу

Місце проведення

Виконавець
5
Землевласники та
землекористувачі

Знищення рослин карантинних бур’янів по
краях полів та узбіччях доріг механічними
(амброзії – скошуванням, повитиці –
спалюванням) і хімічними (гербіцидами)
способами
Знищення амброзії шляхом обробітку посівів
або парів, стерні відповідними гербіцидами

Сільгосппідприємства,
Наявні
господарства, в т.ч. індивідуальні вогнища

Землевласники та
землекористувачі

Сільгосппідприємства,
Наявні
господарства, в т.ч. індивідуальні вогнища

Землевласники та
землекористувачі

Дотримання технології обробітку ґрунту,
своєчасний передпосівний обробіток ґрунту,
оптимальні строки сівби, догляд за посівами

Сільгосппідприємства,
Наявні
господарства, в т.ч. індивідуальні вогнища

Землевласники та
землекористувачі

Строк
проведення
6
Щорічно,
квітеньжовтень
Щорічно,
травеньжовтень
Щорічно,
травеньвересень
Щорічно,
квітеньвересень

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

(необроблювані землі, пасовища)
Залуження (по можливості під покривну
Сільгосппідприємства,
Наявні
Землевласники та
культуру): вівсяниця лугова – 6-8 кг; райграс господарства, в т.ч. індивідуальні вогнища
землекористувачі
пасовищний – 6-8 кг; стоколос безостий – 810 кг; тонконіг луговий – 4-5 кг; грястиця
збірна – 5-6 кг
Багаторазове (3-4-кратне) скошування
Сільгосппідприємства,
Наявні
Землевласники та
амброзії або пізнє перед цвітінням, після
господарства, в т.ч. індивідуальні вогнища
землекористувачі
цвітіння рослини підлягають спалюванню
(міста, населені пункти, господарчі двори підприємств, сільгоспвиробників)
Ліквідація вогнищ карантинних бур’янів
Адмінтериторії, підконтрольні
Наявні
Виконкоми
шляхом: скошування амброзії 3-4 рази або
виконкомам місцевих рад,
вогнища
місцевих рад,
перед цвітінням, прополок, виривання рослин господарчі двори підприємств та
землевласники та
з коренем; повитиці – спалювання (соломою, сільгоспвиробників
землекористувачі
дизпаливом)
Ліквідація вогнищ американського білого
Адмінтериторії, підконтрольні
Наявні
Виконкоми
метелика (далі АБМ) на багаторічних
виконкомам місцевих рад,
вогнища
місцевих рад,
насадженнях шляхом зрізання та спалювання господарчі двори підприємств та
землевласники та
павутинних гнізд шкідника або обробкою
сільгоспвиробників
землекористувачі
дозволеними інсектицидами на присадибних
ділянках
(лісосмуги та сади)
Ліквідація вогнищ карантинних бур’янів
Лісосмуги, сади
Наявні
Райдержадмінішляхом скошування або дозволеними
вогнища
страції,
гербіцидами; АБМ – зрізанням гнізд або
виконкоми,
дозволеними інсектицидами
землевласники та
землекористувачі

Щорічно,
березеньквітень
Щорічно,
червеньвересень
Щорічно,
червеньсерпень
Щорічно,
червеньсерпень

Щорічно,
червеньвересень

На узбіччях доріг та залізничних колій
Знищення
бур’янів
за
допомогою
гербіцидів
Узбіччя доріг, залізничні колії
Наявні
1.10.
вогнища

2.1.

3.1.

3.2.

Землевласники та
землекористувачі

ІІ. ТЕРИТОРІЇ, ВІЛЬНІ ВІД КАРАНТИННИХ ОРГАНІЗМІВ
Огляд та контрольні обстеження
Адмінтериторії, підконтрольні
Вільні від
Райдержадмінісільгоспугідь, пасовищ, узбіч доріг, смуг
виконкомам місцевих рад
карантинстрації, виконкоми
відчуження залізниць і автодоріг, садів,
них
місцевих рад,
територій підприємств та прилеглої території,
організмів землевласники та
господарчих дворів сільгоспвиробників,
землі
землекористувачі
залізничних станцій, населених пунктів,
присадибних ділянок, землі запасу і резерву,
лісосмуги
ІІІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ
КАРАНТИННИХ ОРГАНІЗМІВ, В Т.Ч. АМБРОЗІЇ ПОЛИНОЛИСТОЇ
Ввезення з інших областей країни насіння і
Адмінтериторії,
Все насіння Райдержадміністраці,
посадкового матеріалу та іншої рослинної
підконтрольні виконкомам
та рослинна виконкоми,
продукції, їх висів, висадження, переробка та
місцевих рад
продукція,
суб’єкти
реалізація дозволяється при наявності
що
підприємницької
карантинного сертифіката або проходження
завозиться
діяльності, приватні
фітоекспертизи
особи
При завезенні рослинної сировини на
Підприємства, діяльність
Вся
Керівники суб’єктів
переробку або тимчасове зберігання, зараженої яких пов’язана з
заражена
підприємницької
насінням амброзії полинолистої, зберігати та
переробкою та зберіганням сировина та діяльності
переробляти її окремо від незаражених партій, продукції
відходи
а відходи знищувати шляхом спалювання.
Заборонити реалізацію відходів, які не
пройшли фітоконтролю, населенню

Щорічно,
травеньвересень
Щорічно,
травеньвересень

До скасування
карантинного
режиму

До скасування
карантинного
режиму

Додаток № 2
до регіональної цільової програми
боротьби з карантинним бур’яном –
амброзією полинолистою
в Івано-Франківській області на
2017-2021 роки

ЗАЯВКА
на часткову компенсацію витрат з обласного бюджету,
пов’язаних із знищенням карантинного бур’яну –
амброзії полинолистої
«____»___________ 20__ р.

с. ______________________
_______________________
(назва населеного пункту)

Замовник ________________________________________________________
(повна назва суб’єкта господарювання)

Поштова адреса __________________________________________________
Юридична адреса _________________________________________________
Ідентифікаційний код ______________________________________________
Вид і код економічної діяльності_____________________________________
Організаційно-правова форма _______________________________________
Банківські реквізити _______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Керівник_________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________
(посада)

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

2. Вартість робіт __________________________________________________
3. Інші необхідні умови ___________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________ _______________
(керівник, посада особи, що подає заявку)

М.П.

(підпис)

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток № 3
до регіональної цільової програми
боротьби з карантинним бур’яном –
амброзією полинолистою
в Івано-Франківській області на
2017-2021 роки

АКТ
обстеження земельних угідь на засміченість
карантинним бур’яном – амброзією полинолистою
«____»___________ 20__ р.

с. ______________________
______________________
(назва населеного пункту)

Мною, державним фітосанітарним інспектором Головного
управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області
_________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала акт)

за участю ________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка брала участь в обстеженні)

у присутності _____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи, присутньої під час обстеження)

відповідно до встановленого Порядку, проведено обстеження угідь на
засміченість карантинним бур’яном – амброзією полинолистою.
Власник (орендар, користувач) угідь
_________________________________________________________________
(назва суб’єкта господарювання)

Поштова адреса __________________________________________________
Юридична адреса _________________________________________________
Керівник ________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

При обстеженні встановлено :
№
з/п

1

№ поля, назва
Площа Кількість, екз. на м.кв.
урочища, ділянки обстеження, Міні- Макси- Середмальна мальна
ня
га
2
3
4
5
6

Фаза Потре- Прирозба у мітка
витку
знищенні
7
8
9

Обґрунтування необхідності проведення заходів щодо запобігання
поширенню, локалізації та ліквідації карантинного буряну – амброзії
полинолистої відповідно до Закону України «Про карантин рослин»
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Державний фітосанітарний
інспектор
__________________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові посадової особи)

__________________________
__________________________
(посада особи, яка брала участь
в обстеженні)

__________________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи, що брала
участь в обстеженні)

__________________________
__________________________
(посада особи, яка була присутня
при обстеженні)

__________________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи, що була
присутня при обстеженні)

З актом ознайомлений і отримав особисто
_________________________________________________________________
(підпис, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, дата)

Додаток № 4
до регіональної цільової програми
боротьби з карантинним бур’яном –
амброзією полинолистою
в Івано-Франківській області на
2017-2021 роки

АКТ
виконаних робіт із знищення
карантинного бур’яну – амброзії полинолистої
«____»___________ 20__ р.

с. ______________________
______________________
(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 державний фітосанітарний інспектор
_________________________________________________________________,
(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 __________________________________________________ га
(площа)

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
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Роботу здав
__________________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.
Роботу прийняв
__________________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.
Державний фітосанітарний
інспектор
__________________________
(підпис)

М.П.

______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток № 5
до регіональної цільової програми
боротьби з карантинним бур’яном
– амброзією полинолистою
в Івано-Франківській області на
2017-2021 роки

Розрахунок
витрат на проведення робіт по ліквідації амброзії полинолистої в Івано-Франківській області
(скошування за допомогою мотокоси Штиль FS - 55)

№
з/п

1
1.
2.
3.
4.
5.

Назва районів та міст
обласного
підпорядкування

2
Галицький
Городенківський
Калуський
Рогатинський
м. Івано-Франківськ
Разом :

Площа
Заробітна
зараження (в
плата при
господарствах
скошуванні
всіх форм
1 га
власності )

Заробітна
плата на
весь обсяг
робіт

Витрати пального
(бензин А-95) при
скошуванні 1 га

Витрати
пального на весь
обсяг
робіт

Всього
витрат

га
3
0,50
2,92
0,01
4,65
0,52

грн.
4
2191,49
2191,49
2191,49
2191,49
2191,49

грн.
5
1095,75
6399,15
21,91
10190,43
1139,57

л
6
21
21
21
21
21

грн.
7
567
567
567
567
567

л
8
10,5
61,32
0,21
97,65
10,92

грн.
9
283,5
1655,64
5,67
2636,55
294,84

грн.
10
1379,25
8054,79
27,58
12826,98
1434,41

8,6

2191,49

18846,81

21

567

180,6

4876,2

23723,01

Додаток № 6
до регіональної цільової програми
боротьби з карантинним бур’яном –
амброзією полинолистою
в Івано-Франківській області на
2017-2021 роки

Розрахунок
витрат на придбання хімічного препарату для проведення робіт по ліквідації
амброзії полинолистої в Івано-Франківській області (обприскування гербіцидами)
№
з/п

1
1.
2.
3.
4.
5.

Площа
Назва районів та міст вогнищ амброзії
обласного
(в господарствах
підпорядкування
всіх форм
власності), га
2
Галицький
Городенківський
Калуський
Рогатинський
м. Івано-Франківськ
Разом :

3
0,2
2,0
2,2

Назва хімічного препарату
(гербіцид)

4
Раундап Макс
Раундап Макс

Норма
витрат
хімічного
препарату
(л/га)
5
4,8
4,8
4,8

Необхідна
кількість
всього
хімічного
препарату,
л.
6
0,96
9,6
10,56

Ціна за 1
літр
хімічного
препарату,
без ПДВ
грн.
6
187,2
187,2
187,2

Всього
хімічного
препарату,
грн.
7
179,7
1797,1
1976,8

Додаток № 7
до регіональної цільової програми
боротьби з карантинним бур’яном –
амброзією полинолистою
в Івано-Франківській області на
2017-2021 роки

Калькуляція № 1
Витрати на проведення робіт по боротьбі з карантинними
бур’янами на території Івано-Франківській області (скошування мотокосою Штиль FS – 55 – 8,6 га)
1. Норма виробітку при скошуванні бур'янів за допомогою мотокоси: 0,2 га в зміну (6 год.);
2. Розряд робіт: 6;
3. Тарифна ставка становить 359,26 грн.
4. Кількість змінних норм часу, необхідних на скошування 1 га карантинних бур’янів: (1 : 0,2) = 5,0 люд./днів;
5. Вартість витрат на заробітну плату при скошуванні 1 га карантинних бур’янів: 359,26 × 5,0 = 1796,3 грн.;
6. Нарахування на заробітну плату: 22 % (1796,3 × 22 % = 395,19 грн.);
7. Витрати на заробітну плату при скошуванні мотокосою 1 га карантинних бур’янів: 1796,3 + 395,19 = 2191,49 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: 27 грн./л;
11. Вартість бензину на скошування 1 га забур’янених земель: 21,0 х 27 = 567 грн.
12. Витрати на скошування бур’янів становлять 2191,49 + 567 = 2758,49 грн.

Додаток № 8
до регіональної цільової програми
боротьби з карантинним бур’яном –
амброзією полинолистою
в Івано-Франківській області на
2017-2021 роки

Калькуляція № 2
Витрати на проведення робіт по боротьбі з карантинними
бур’янами на території Івано-Франківській області (обприскування гербіцидами – 2,2 га)
Розряд робіт: 6;
Тарифна ставка становить 359,26 грн.
Нарахування на заробітну плату: 22 % (359,26 × 22 % = 79,04 грн.);
Витрати на заробітну плату при обприскуванні 1 га карантинних бур’янів становить 359,26 + 79,04 = 438,3 грн.
Норма витрати палива на 1 га становить 1 л. На необхідних 2,2 га – 2,2 л.
Вартість гербіцидів для обробки 1 га становить 1078,3 грн. Вартість палива для необхідної площі становить 1078,3 ×
2,2 = 2372,26 грн.
7. Вартість палива становить 25 грн/л. Кількість необхідного палива становить 2,2 л.
8. Вартість палива на весь обсяг становить 2,2 × 25 = 55 грн.
9. Вартість робіт, проведених при обприскуванні гербіцидами 1 га карантинних бур’янів: 438,3 + 1078,3 + 25 = 1541,6
грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Додаток № 9
до регіональної цільової програми боротьби
з карантинним бур’яном – амброзією
полинолистою
в
Івано-Франківській
області на 2017-2021 роки

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми боротьби з карантинним
бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області на 2017-2021 роки
Назва замовника: департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації
Назва Програми: регіональна цільова програма боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в
Івано-Франківській області на 2017-2021 роки
№ з/п

1

1.

2.

Найменування
заходу
2

Виконавець

3

Придбання
гербіцидів,
палива для
проведення
обприскування,
оплата праці

Органи місцевого
самоврядування,
землевласники та
землекористувачі

Придбання
палива на
механізоване
скошування

Органи місцевого
самоврядування,
землевласники та
землекористувачі

Термін
виконання
4

2017-2021
роки

2017-2021
роки

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
рік
5

всього

Очікувані
результати

обласний
бюджет

місцевий
бюджет

інші
джерела

8

9

10

-

Проведення
винищувальних
фітосанітарних
заходів за
межами
населенних
пунктів
Проведення
винищувальних
фітосанітарних
заходів на

6

7

2017

3391,52

3391,52

2018
2019
2020
2021

3391,52
3391,52
3391,52
3391,52

3391,52
3391,52
3391,52
3391,52

2017

23723,01

23723,01

-

бур’янів, оплата
праці

2018

23723,01

23723,01

2019
2020
2021

23723,01
23723,01
23723,01
135572,65

23723,01
23723,01
23723,01
135572,65

території
населенних
пунктів

Замовник Програми:
Департамент агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації

І. Андріїшин

Керівник Програми:
Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

М. Савка

