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УКРАЇНА

МАЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О ЗП О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
під Р / СУ /О

№

■ //$

Про запровадження особливого
карантинного режиму
по регульованому шкідливому
організму - золотистій
картопляній нематоді
У відповідності до ст. 21 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", ст. 33 Закону України "Про карантин рослин", подання
державної інпекції з карантину рослин по Житомирській області від
2 5 .0 6 .2 0 1 0 р . № 6 4 7 /0 4 -1 5 та висновку обласної карантинної лабораторії від
2 3 .0 6 .2 0 1 0 р. № Л 0 6 /0 0 3 9 0 9 - В :

1. Запровадити на території с. Пиріжки Малинського району
карантинний режим з регульованим шкідливим організмом - золотиста
картопляна нематода на площі 3,48 га з "01" липня 2010 року (додаток ).
2. Затвердити фітосанітарні заходи, які здійснюються в карантинній
зоні (додаються).
3. Малинському міжрайонному пункту державної інспекції з карантину
рослин по Житомирській області /Добридень О.М./ про хід виконання даного
розпорядження інформувати державну інспекцію з карантину рослин по
Житомирській області з квітня по жовтень щорічно.
4.
Контроль
заступника голови р

Голова
державної адміністрації \

Додаток
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
0/ оу./о № #9

СПИСОК
н ем атодозар аж ен и х присадибних д іл я н ок
с. П иріж ки М алинського району

№

П .І.П .

А дреса

п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.

Костюченко Ю.М.
Добридень О.І.
Павленко Л.Р.
Мелещенко О.О.
Лойко Г.С.
Михайленко 0.1.
Кононенко Л.П.
Лавриненко В.Т.
Кононенко І.В.
Науменко Т.М.
Павленко Ю.І.
Можарівська В.В.

Ватутіна, 2
Леніна, 172
пров. Садовий, 6
Котовського, 12
60-ти річчя Жовтня, 21
Гагаріна, 16
пров. Садовий, 4
Леніна, 139
пров. Садовий, 4
Леніна, 164
Гагаріна, 18
Леніна, 93

П лощ а
зараження,
га

0,13
0,16
0,3
0,3
0,12
0,5
0,3
0,28
0,3
0,43
0,28
0,38

Всього______________________________________________________________ 3,48

(
Керівник апарату
державної адміністрації

В.М.Шевченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
СГМ -10 № М 9

Фітосанітарні заходи,
які здійснюються в карантинній зоні
1. Обстеження території населеного пункту на виявлення золотистої
картопляної нематоди та здійснення моніторингу вогнищ карантинного
організму.
Малинський міжрайонний
пункт державної інспекції
з карантину рослин і.
Житомирській області
Постійно
2. Проведення
пропаганди
знань про
біологічні
особливості
регульованого шкідливого організму та заходи боротьби з карантинним
організмом.
Малинський міжрайонний
пункт державної інспекції
з карантину рослин по
Житомирській області
Виконавчий комітет
Пиріжківської сільської
ради
Постійно
3. Здійснення заходів боротьби з регульованим шкідливим органі мом
золотистою картопляною нематодом, а саме: дотримання сівозміни;
вирощування неуражуваних культур; для знезараження вопіиіц
гетеродерозу застосовувати нематоциди з наступним внрощув.-.пням
нематоцидних сортів картоплі; вивіз рослинного матеріалу, що може
бути носієм золотистої картопляної нематоди, за межі карантинної
зони здійснювати лише при наявності карантинного сертифікату
Виконавчий комітет
І Іиріжківської сільської
ради, власники та орендарі
земельних ділянок
Квітень-жовт-чь

