УКРАЇНА

РОМАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Ж ИТО М ИPC ЬКОЇ О БЛ AC T І
РОЗПОРЯДЖЕН НЯ
голови районної державної адміністрації
від

/5

/О /О

№

305

Про
запровадження
особливого
карантинного режиму на території
Врублівської сільської ради

У зв'язку з виявленням вогнищ
шкідливого організму - золотистої
картопляної нематоди та з метою упорядкування карантин них зон на присадибних
ділянках громадян с. Врублівка, локалізації та ліквідації карантинного організму,
керуючись статтею 33 Закону України "Про карантин рослин”, п. 9 статті 25, п. 4
статті 26. статтею 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації”:321
1. Запровадите особливий карантинний режим на присадибних ділянках
громадян, розташованих на території Врублівської сільської ради, на загальній
площі 1,75 га з карантинним шкідливим організмом - золотиста картопляна
нематода, згідно додатку.
2. Власникам особистих селянських господарств, у яких виявлена золотиста
картопляна немал ода:
2.1 Забезпечиш використання коренеплодів картоплі тільки на продовольчі
цілі.
2.2
Па заражених ділянках необхідно збирати бадилля, корені очистки з
бульб і спалювати їх або закопувати на глибину не менше 1 м, обробляючи
хлористим вапном, 5 % розчином формаліну чи карбатіону.
3. Рекомендувати власникам та користувачам земель шх угідь:
3.1. Проводити вивезення об’єктів регулювання ( насіннєвий, садивний та
інші матеріали, що можуть бути носіями золотистої картопляної нематоди ) за межі
карантинної зони лише за карантинними сертифікатами державної інспекції з
карантину рослин по Житомирській області.
3.2. Для ліквідації вогнищ гетеродерозу застосовувати нематоциди з
наступним вирощуванням нематоциди их сортів картоплі: Берегиня, Водограй,
Доброчин, Фантазія, Обрій, Повінь, Дніпрянка, Слов’янка.

4. Рекомендувати фізичним та юридичним особам, власникам транспортний
засобів, надавати послуги з вантажоперевезення лише при наявності карантинного
сертифікату;
суб’єктам господарської діяльності, які займаються заготівлею,
зберіганням, вирощуванням, реалізацією та переробкою рослинних матеріалів,
суворо дотримуватись карантинних вимог на територіях, підлеглих їм структур,
сприяти інспекторам з карантину рослин при виконанні ними службових
обов'язків в здійсненні контролю щодо ліквідації вогнищ регульованого
шкідливого організму.
5. Виконавчому комітету Врублівської сільської ради посилити пропаганду
знань серед населення про біологічні особливості шкідливого організму шляхом
фітоекспертизи садивного матеріалу з метою виявлення ураженості бульб картоплі.
'Звернути увагу землевласників та землекористувачів на дотримання сівозміни
шляхом повернення на попереднє поле через 7-10 років, вирощуванням на цих
площах
неуражених культур - люпину, конюшини, кукурудзи, зла^1в,
застосування добрив, знищення бур’янів родини пасльонових.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Юрчук Л.Г.

Голова державної
адміністрації
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М.Г ригоришин
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Додаток
до розпорядження голови
районної держаної адміністрації
віл /Д Ю . Ю
№ ЗсОЗ

С писок
нема і одозаражених присадибних і ілянок
громадян Врубл івської с іл ьс ької ради

Прізвище, ім'я та по-батькові
громадян

Місце проживання

1

Данилевич 1Л.

-)

Данилевич А.Ц.

с.Врубл івка,
вул. Любарська, буд.ЗО
с.Врублівка,
вул. Любарська, буд. 28
с.Врублівка.
вул.Весняна, буд. 24
с. Врублівка,
вул. Шкільна, буд. 3
с. Врублівка,
вул. Шкільна, буд. б
с.Врублівка,
вул.Весняна, буд.28
с.Врублівка,
вул.Весняна, буд. 28 а
с.Врублівка,
вул.Весняна, буд. 2 7
с. Врублівка,
вул. Шкільна, буд. 3
с. Врублівка,
вул.Першотранева,
буд. 32
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Дячок Л.О.
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Ляскі вський Д.О.
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Нагарний В.М.

6

Нагориий С. 10.
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7

Нагарний В.М.

8

Коськовський 0.1.

9

Чenель А.В.

1U

Чєн ель О. В.

ВСЬОГО:

Керівник апарату
державної адм і11 істрації
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Площа
заражених
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