СОЛОНЯНСЬКА РАИОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

днlпропЕтровськоI овлдстl

розпорядхtЕння

голови рАйонно[ двртtдвноi лдмIнlстрдцIi
з

смт Солоне

1.07.2009

}Ф 401-р-09

Щодо запровадження
карантинного режиму на
регульован i шкiдливi органiзми
амброзiю полинолисту та
повитицю польову
у Солонянському районi

Вiдповiдно ло cr,. 3З, З4 Закону Украiни ,,Про карантин рослин",
подання Щержавноi iнспекцii з карантину рослин по fiнiпропетровськiй
областi вiд 1З.07.2009 року Ns 01.08/565, керуючись Законом Украiни ,,Про
мiсцевi державнi адмiнiстрацii"', у зв'язку з виявленням реryльованих

--{

шкiдливих органiзмiв амброзii полинолистоi та повитицi польовоi та з метою
локалiзацii та лiквiдацii даних карантинних органiзмiв:
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Запровадити карантинний режим

амброзiю полинолисту на територiТ:
Л'Q

зlп

1

rt-i i- 1

Назва господарства та
його адреса

СТОВ r,,Колос"

Солонянський район,
с. Мопрiвське, вул..
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СТОВ,,Прогрес"

Солонянський район,,
с. Микiльське-на.Щнiпрi

з З1

липня 2009 року на

Територiя на якiй запроваджуеться
карантинний режим

Площа
карантинHoi зони,
га
2 915

Поля Л'q i.I; 1.II; 1.III; 1.IV; 1.V; 1.VI;
1.II; 1.VIII; 2.I; 2.1|; 2JП1'2.IV; 2.V;
2.VI; 2.VII; 2.VIII; 2.IX; 2.Х.
В межах 4-х населених пунктiв:
с. Мопрiвська, с. Водяне с. Суданiвка,
с. Товариський Труд
llоля Nq 650, 646,64з, 642, 640,622, 2 621
621, 625, 626, бз2 65l, бl9, 620,6411,
611, 62|,60з, 655, 654, 644,61з,606,
607, 608, 614, бl 5, 618, з8.
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В межах б-х пu..Йнrх
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с. М и кiл ьське-на-!н iпрi. с. Звонецьке-

на-Днiппi
Поля Л! З2,25,212S
Вlr.tежах 1-го населеного пункту:
с.василiвка

тов
,.,Щнiпропетровська
а гропром ислова
компанiяrr,
Солонянським район,
с. Василiвка, вул..
Переможна. l в

СТОВ,,Земляr'

В межах +-"

Солонянським район,
с. Незабудино, вул..

пЙп.нЙiпу"юЬ

с. Незабудино, с. Наталi вка,
с. Барвiнок, с. Хижино

ентральна, 2
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СТОВ,,Земля'О

Поле ЛЪ 8
Солонянським район,
с. Незабудино, вул..
Центральна,2
1,а встановити
регульовану зону в межах СолЙЙсько.оlаЬн1,.
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караЕтинHoi зони,
га
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з. Протягом доби, про запровадження
карантинного режиму,
повiдомити осiб, що знаходяться
карантиннiй
зонt.
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карантинних органiзмiв;
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