УКРАЇНА
НАРОДИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від /М Ь А Ш .

№

МУ

Про запровадження карантинного режиму по
регульованому
шкідливому
організму
Золотистій картопляній нематоді (СІоЬосіега
гозіосЬіешіз) та заходи боротьби з ним
Відповідно до п.9 ст.25, п.4, ст.26, ст.41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», керуючись ст.33,34 розділу IV Закону України «Про
карантин рослин», на підставі подання державного фітосанітарного інспектора
Головного Управління Держпродспоживслужби в Житомирській області щодо
запровадження карантинного режиму на території смт. Народичі та с. Селець
Народицького району, у зв’язку з виявленням карантинного організму
Золотистої картопляної нематоди в смт. Народичі на площі 0,67 га, 12
присадибних ділянок та с. Селець на площі 0,23 га, 6 присадибних ділянок
Народицького району та з метою локалізації та ліквідації шкідливого організму:
1. Запровадити карантинний режим по золотистій картопляній нематоді
на території смт. Народичі та с. Селець Народицького району Житомирської
області з 17.07.2018 року.
2. Затвердити список місцезнаходження, де виявлено регульований
шкідливий організм - золотиста картопляна нематода (СІоЬосіега гозЮсЫегшз)
згідно з додатком.
3. Затвердити заходи щодо локалізації та ліквідації регульованого
шкідливого організму золотистої картопляної нематоди на присадибних
ділянках жителів смт. Народичі та с. Селець по локалізації та ліквідації вогнищ
по регульованому шкідливому організму - золотиста картопляна нематода в
Народицькому районі (СІоЬосіега гозЮсЬ ієпбіз), що додаються.

4.
Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Зоріну О.Л.

В.В.Паїцук

Додаток
до розпорядження голови
районної державної >*
адміністрації
від
Список
місцезнаходження, де виявлено регульований шкідливий організм - золотиста
картопляна нематода (ШоЬобега гозШсЫетшэ)
1. Кушнір Микола Іванович,смт.Народичі,вул.Замкова,100 -0,02 га
2. Вдовиченко Галина Іванівна,смт.Народичі,вул.Дмитрівська,10 -0,05 га
3. Дмитренко Наталія Володимирівна,смт.Народичі,вул.Дмитрівська,19 -0,1 га
4. Гуренко Катерина Михайлівна,смт.Народичі,вул.Дмитрівська,18 -0,1 га
5. Потійчук Лідія Опанасівна,смт.Народичі,вул.Новошарнівська,24 -0,05га
6. Музиченко Віктор Іванович,смт.Народичі,вул.Новошарнівська,21 -0,01га
7. Чобану Михайло Георгійович,смт.Народичі,вул.Гагаріна,5 -0,02 га
8. Кравченко Тетяня Євгенівна,смт.Народичі,вул.Замкова, 186/5 -0,07га
9. Осадчий Віктор Володимирович,смт.Народичі,вул.Полякова, 11 -0,1га
10. Пантюк Володимир Іванович,смт.Народичі,вул.Визволителів,129. -0,03га
11. Шевченко Світлана Володимирівна,смт.Народичі,вул.Героїв Пожежників, 17
-0,05га
12. Хомин Андрій Васильович,смт.Народичі,вул.Набережна,18 -0,25 га
13. Стецюк Олександр Олександрович,с.Селець-0,05га
14. Ніконенко Вадим Йосипович,с.Селець,вул.Приображенська,61 -0,05га
15. Ніконенко Петро Йосипович,с.Селець,вул.Щорса,9 -0,05га
16. Кучер Анатолій Анатолійович,с.Селець,вул.Щорса, 10 -0,03га
17. Шульга Микола Олександрович,с.Селець,вул.Гагаріна,16А -0,03га
18. Вакулко Василь Миколайович,с.Селець,вул.Гагаріна,23 -0,02га
Всього: 0,9 га,18 присадибних ділянок.

Л.Г.Підцубна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної
адміністрації
від т'ї-.ОГ.Яои № /0 /

ЗАХОДИ
щодо локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму
золотистої картопляної нематоди на присадибних ділянках жителів
смт. Народичі та с. Селець

№

Перелік заходів

1.

Повідомлення
фізичних
та
юридичних осіб, що проживають або
розташовані в карантинній зоні, про
запровадження карантинного режиму
по золотистій картопляній нематоді.
Розпорядження про запровадження
карантинного режиму опублікувати в
ПП
«Редакція
Народицького
тижневика «Життя і слово»».

2.

Проведення роз’яснювальної роботи Народицька
серед фізичних та юридичних осіб кої селищна
щодо:
рада /за
згодою/
виявлення, локалізації та ліквідації
золотистої картопляної нематоди;
необхідності здійснення на земельних
ділянках,
уражених
золотистою
картопляною нематодою, сівозміни,
проведення заміни сортів картоплі на
нематодостійкі;
відповідальності за порушення вимог
фітосанітарних
заходів
та
законодавства про карантин рослин;

Виконавці
Народицька
кої селищна
рада /за
згодою/

Термін
виконання
До 20.07.2018
року

Протягом
карантинного;
режиму

заборони вивезення картоплі з
присадибних ділянок, де виявлено
золотисту картопляну нематоду.
3.

Протягом
Здійснювати фітосанітарні заходи, Власники
карантинного
щодо
локалізації
та
ліквідації ділянок,
режиму
зазначені в
золотистої картопляної нематоди.
даному
розпорядженні
/за згодою/

Л.Г.Піддубна

(

