
 

 Комплексні заходи  

по знищенню борщівника  Сосновського,  які були здійснені на 

території Волинської області станом на 10.09.2018 року  

№ 

п/п 
Район Виконання завдань даного доручення 

1  

В-Волинський 

Відповідно до затвердженої Програми  знищення борщівника 

Сосновського на території населених пунктів Володимир-

Волинського району на 2017-2019 рік  у серпні 2018 року проведено 

повторне скошування залишків борщівника Сосновського на 

території Березовичівської та Хобултівської сільських рад.  

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

районного бюджету та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

В навчальні заклади, які розміщені на території сільської ради 

надіслано інформацію про небезпеку борщівника Сосновського та 

рекомендації по наданню першої медичної допомоги при контакті з 

рослиною. 

Для  інформування населення на сайті Зарічанської сільської ради 

розміщена інформація про небезпеку, яку спричиняє борщівник 

Сосновського, правила поведінки, методи боротьби з ним та 

рекомендації по наданню першої медичної допомоги при контакті з 

рослиною.   

 

2 Горохівський     Розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.07.2018 р. № 

224 «Про утворення робочої групи щодо боротьби із борщівником 

Сосновського» утворено робочу групу з координації виконання 

заходів щодо локалізації та ліквідації осередків борщівника 

Сосновського  на території району. Розроблено програму по 

виконанню заходів щодо ліквідації борщівника.  

    Робочою групою здійснено виїзди на території Печихвостівської, 

Вільхівської, Мирненської, Рачинської, Новосілківської, 

Бережанської, Перемильської сільських, Сенкевичівської селищної 

рад, площ з вищезгаданим бур’яном не виявлено. На території 

Цегівської сільської ради виявлено борщівник Сосновського на 

площі 1 га. 

   Спеціалістами ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області, 

були розроблені та надані рекомендації органам місцевого 

самоврядування Горохівського району щодо методів боротьби із 

борщівником Сосновського. Дані рекомендації були направлені на 

електронні адреси міських, сільських та селищних рад. 

У районній газеті «Горохівський вісник» за 02.08.2018 надруковано 

інформацію про небезпеку, яку спричиняє борщівник Сосновського, 

правила поведінки, методи боротьби та надання першої допомоги 

при опіках ним. 

3 Іваничівський Іваничівська районна державна адміністрація повідомляє, що на 

землях сільськогосподарського призначення борщівника 

Сосновського не виявлено  



4 К-Каширський Районна державна адміністрація інформує, що на території району 

проведено обстеження населених пунктів району по виявленю 

осередків борщівника Сосновського. Виявлені осередки були 

знищені. На даний час осередків борщівника Сосновського на 

території району не виявлено. 

5 Ківерцівський      З метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне 

середовище і здоров'я населення, повідомляємо, що в районі на 

земельних ділянках Борохівської, Карпилівської, Суської, 

Тростянецької сільських рад та Жидичинської об’єднаної 

теритеріальної громади в  7-ми  населених пунктах на площі                  

1,17 га, де було обстежено та виявлено борщівник Сосновського у 

2018 році, проведено комплекс заходів щодо боротьби з ним. 

    Виконавчими комітетами сільських рад розроблені та затверджені 

заходи з локалізації, ліквідації та недопущення подальшого 

розповсюдження борщівника Сосновського.  

    В бюджеті   Жидичинської об’єднаної теритеріальної громади на 

2018 рік передбачені кошти в сумі 11,0 тис. грн. на реалізацію 

заходів по ліквідації борщівника Сосновського на території сільської 

ради. 

     В серпні було проведено обстеження населених пунктів району та 

виявлено борщівник Сосновського в с. Хорлупи Хорлупівської 

сільської ради на площі 0,5 га   

6 Ковельський       Райдержадміністрацією направлено відповідний лист від                      

24 липня 2018 року № 1191/31/2-18 селищним, сільським радам з 

рекомендаціями по знищенню борщівника Сосновського. 

     На офіційному сайті Ковельської районної державної 

адміністрації розміщено інформацію про небезпеку, яку спричиняє 

борщівник Сосновського, правила поведінки та методи боротьби з 

ним. 

      В сільськогосподарських підприємствах, фермерських 

господарствах та особистих селянських господарствах всіляко 

знищується ця культура, а саме: проводиться оранка по декілька 

разів за вегетаційний період, скошування до періоду цвітіння, 

спалювання насіння в період його дозрівання, дотримуючись правил 

протипожежної безпеки, випасання тварин у період поки листки 

молоді і не нагромадили отруйних речовин, застосовуються хімічні 

засоби боротьби. 

      Дорожні служби, лісові господарства району забезпечують 

знищення даного бур'яну відповідно вздовж узбіччя доріг та в 

лісових масивах. 

7 Локачинський Селищним, сільським головам були направлені листи за номером 

888/13/2-16 від 15.08.2016 року. На виконання заходів було зібрано 

інформацію від сільських рад на території яких росте  борщівник 

Сосновського. Зобов'язали  власників та користувачів земельних 

ділянок, на яких росте  борщівник Сосновського проводити заходи 

щодо його знешкодження. В районній газеті «Селянське життя» за 

№ 32 від 13.08.2016 року надали інформацію про небезпеку, яку 

причиняє борщівник Сосновського, правила поведінки та методи 

боротьби з ним. На даний час на території Локачинського району 

проводяться комплексні заходи щодо боротьби з  борщівником 

Сосновського. 

А також проведена інформаційна робота серед населення району, 

надруковано статтю у місцевій районній газеті «Селянське життя» 

від 10.05.2018 р. «Борщівник Сосновського» з висвітленням 

застороги щодо безпосереднього контакту з рослиною, про методи 



боротьби з борщівником.  

Шляхом проведення робочих зустрічей з керівництвом району, з 

керівниками організацій (комунгосп, дорожній відділ, ПрАТ 

Волиньобленерго, лісгосп) проінформовано про рекомендації по 

боротьбі з  борщівником Сосновського. 

Роздано картки у кількості 65 одиниць керівникам організацій, 

керівникам сільськогосподарських підприємств, фермерським 

господарствам, підприємцям, в яких висвітлено інформацію про 

шкодочинність борщівника Сосновського, про методи боротьби з 

ним та про надання першої допомоги при опіку борщівником. Через 

електронні носії надіслано листи з рекомендаціями щодо боротьби з 

борщівником Сосновського.  

8  

Луцький  

    Враховуючи масове поширення борщівника Сосновського  в 

районі проводяться відповідні роботи по боротьбі з ним. 

    З метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне 

середовище і здоров’я населення проходить  комплекс заходів 

наступним чином: 

- проведено обстеження в розрізі сільських (селищних) рад, 

населених пунктів та землекористувачів земельних ділянок 

на.. Борщівник  Сосновського виявлено в 17 сільських 

(селищних) радах, в 19 населених пунктах на площі 59,768 га; 

- сільгоспвиробники, які ведуть виробництво по новітнім 

технологіям, в комплексі боротьби з бур'янами культурних 

рослин проводять і знищення борщівника на сільгоспугіддях. 

     На даний час власники та користувачі земельних ділянок на, яких 

росте борщівник Сосновського, проводяться заходи щодо його 

знешкодження. Приймалися відповідні програми в Боголюбській, 

Романівській, Піддубцівській сільських радах, Княгининівській 

ОТГ. 

   В районній газеті «Слава праці» №30 від 26 липня 2018 року в 

статті «Годі борщівнику наступати» подано інформацію про 

небезпеку, яку спричиняє борщівник Сосновського, правила 

поведінки та методи боротьби з ним.  

9 Любешівський      На території району борщівник Сосновського не виявлений 

10  

Любомльський 

    На сайті райдержадміністрації та сайті «Прибужжя» розміщенна 

стаття «Увага!!! Борщівник Сосновського – небезпечний для 

здоров'я та життя бур'ян» 

    Станом на 01.08.2018 року на території Любомльського району 

виявлено шість осередків розповсюдження борщівника 

Сосновського, орієнтовною площею 5,56 га.  

Станом на 31.08.2018р. в Вишневській сільській раді проведені 

обстеження земельних ділянок, лісових господарств, узбіч 

автомобільних та залізничних шляхів. На території Вишнівської 

об’єднаної громади осередків розповсюдження борщівника 

Сосновського не виявлено 

11  

Маневицький 

 Робочою групою з координації виконання заходів щодо локалізації 

та ліквідації осередків борщівника Сосновського на території  

Маневицького  району спільно з сільськими та селищними головами 

проведено обстеження на наявність осередків борщівника 

Сосновського.  

Виявлено осередки: 

- Колківська селищна рада Боровичівський старостинський 

округ на площі 0,003 га; 

- Копилівська сільська рада на площі 1,5 га; 



- Старочорторийська сільська рада на площі 0,005 га. 

На даний час всі ділянки борщівника Сосновського скошені силами 

жителів сільських рад. В порівнянні до 2016 року площа борщівника 

Сосновського скоротилась на 0,5 га. Розробляти програму по 

виконанню заходів щодо локалізації та ліквідації осередків 

борщівника Сосновського немає потреби, всі роботи беруть на себе 

сільські громади. 

    Маневицька селищна рада інформує, що на розпорядження № 454 

від 26 червня 2018 року відповідно до листа Маневицької ВУЖКГ № 

659 від 04.07.2018 щодо проведення локалізації та ліквідації заходів 

по боротьбі з карантинним бур'яном – амброзією полинолистою на 

території смт. Маневичі, всі відомі місця розповсюдження бур'яну – 

ліквідовано.       

12 Ратнівський     Управління регіонального розвитку райдержадміністрації 

інформує, що на території району було проведено обстеження в 

розрізі населених пунктів земельних ділянок по виявленню 

борщівника Сосновського. За результатами обстеження стану 

сільськогосподарких земель на території району вищезазначену 

рослину не виявлено.   

    Управлінням регіонального розвитку райдержадміністрації були 

надіслані листи головам сільських (селищних) рад та об’єднаних 

територіальних громад про продовження проведення обстеження в 

розрізі населених пунктів та надавати інформацію про площі 

земельних ділянок, на яких виявлено борщівник Сосновського.  

13  

Рожищенський 

    Станом на 30.08.2018р. в районі було проведено обстеження 11 

сільських радах на , яких виявлено вогнища борщівника 

Сосновського зокрема: 

- Ворончинська сільська рада (с.Ворончин, Студині) на площі 0,4 га; 

- Залісцівська сільська рада (с.Ужова) – 0,2 га; 

- Доросинівська сільська рада (с.Доросині) – 1,0 га; 

- Іванчицівська сільська рада : с.Іванчиці -0,1 га, с.Озденіж – 0,05 га; 

- Копачівська сільська рада : с.Підліски – 0,5га, с.Олександрівка -    

1,5 га, с.Любче – 1,0 га, с. Березолуки – 0,5 га; 

- Мильська сільська рада (с.Мильськ) – 0,1 га; 

- Немирська сільська рада (с.Немир) – 0,01 га; 

- Рудко-Козинська сільська рада (с.Козин) – 0,6 га; 

- Руднянська сільська рада (с.Валерянівка) – 0,2 га; 

- Топільненська сільська рада (с.Топільне) – 0,1 га; 

- Ясенівська сільська рада (с.Вітоніж) – 0,15 га. 

14 Старовижівський      На сайті райдержадміністрації та на сторінках районної газети 

«Сільські новини» розміщені матеріали про небезпеку, яку 

спричиняє борщівник Сосновського, правила поведінки та методи 

боротьби з ним. 

      Робоча група з  координації виконання заходів щодо локалізації 

та ліквідації осередків борщівника Сосновського на території району 

утворена  розпорядженням першого заступника голови районної 

державної адміністрації  від 16 серпня 2016 року № 271.  

        За результатами роботи  робочої групи встановлено, що 

борщівник Сосновського виявлено на площі  7.16 га. У виявлених 

осередках на територіях Буцинської сільської ради 0.3 га, 

Седлищенської сільської ради – 3 га, Солов’ївської   сільської ради 

0.01 га. було проведено ліквідаційні заходи борщівника 

Сосновського  методом скошування та обприскування гербіцидами.   



 

 

 

 

15  

Турійський 

 В районі проведено обстеження населених пунктів району по 

виявленю борщівника Сосновського та встановлено площу 

зараження. У 42 населених пунктах 14 сільських, селищних рад 

загальна площа зараження складає – 74,5 га, в тому числі 19,5 га – 

землі сільськогосподарського призначення та 55 га – інші землі 

(неугіддя, пустирі, береги річок, луки, узбіччя автомобільних та 

залізничних доріг). 

Усім власникам та користувачам земельних ділянок, на яких росте 

борщівник Сосновського надіслано рекомендації по знищенню 

борщівника Сосновського та зобов’язано проводити заходи щодо 

його знешкодження.  

У першому півріччі 2018 року Туличівською сільською радою 

використано кошти в сумі 2,0 тис. грн. з  фонду охорони 

навколишнього природного середовища на заходи по локалізації 

борщівника.  

У районній газеті «Народне слово» від 11.08.2018 року № 32 (7662) 

опубліковано статтю під назвою «Знищенням борщівника мають 

займатися власники земельних ділянок».        

16 Шацький        Головою Шацької районної державної адміністрації видано 

доручення від 27.07.2018 року №19/09/2-18 «Про здійснення в 

районі комплексних заходів щодо боротьби з борщівником 

Сосновського», відповідно до якого проводиться обстеження 

території району щодо наявності борщівника Сосновськогота заходи 

щодо його знешкодження. 

    В районній газеті висвітлено інформацію про небезпеку, яку 

спричиняє борщівник та методи боротьби з ним. 

    В навчальних закладах району буде проведено години 

спілкування щодо небезпеки карантинних рослин і борщівника 

Сосновського та методів надання першої медичної допомоги при 

контакті з ними. 
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Управління 

освіти, науки та 

молоді 

Волинської ОДА 

   Начальників управлінь освіти міських (міст обласного значення) 

рад, відділів освіти райдержадміністрацій, керівників закладів освіти 

обласного підпорядкування, директорів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, голів об'єднаних  територіальних 

громад проінформовано про необхідність проведення серед 

здобувачів освіти інфораційно-просвітницьких заходів із 

запобігання ураженню борщівником Сосновського. 

    У період літніх канікул в закладах оздоровлення та відпочинку 

дітей проведено інформаційні хвилини, бесіди та години 

спілкування щодо небезпеки карантинних бур'янів а також  

борщівника Сосновського, та надання першої медичної допомоги 

при ураженні ними. 

18 м. Нововолинськ Згідно інформації виробничого управління комунального 

господарства на території міста осередки борщівника Сосновського 

відсутні. 


