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УКРАЇНА
РОМАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від ^

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
2009р. №

Про запровадження особливого
карантинного режиму на території
району в зв’язку з виявленням
карантинного організму золотистої
картопляної нематоди

У зв’язку з виявленням вогнищ карантинного шкідливого організму
золотистої картопляної нематоди, для впорядкування карантинних зон, на
присадибних ділянках громадян населених пунктів Межирічка та Ольшанка та
з метою локалізації та ліквідації карантинного організму, керуючись ст.ЗЗ
розділ IV Закону України «Про карантин рослин» на підставі п.9 ст.25, п.4
ст.26, С Т . 4 І Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
1.
Запровадити карантинний режим на загальній площі 1,03 га.:
на території Годиської сільської ради на площі — 0,57 га та
Ольшанської сільської ради - 0,46 га з карантинним шкідливим організмом золотиста картопляна нематода (додаток №1).
2.
Проводити вивезення об’єктів регулювання (насіннєвий, садівний
та інші матеріали, що можуть бул и носіями золотистої картопляної нематоди),
за межі карантинної зони лише за карантинними сертифікатами державної
інспекції з карантину рослин по Житомирській області.
3.
Рекомендувати:
З.І . Фізичним та юридичним особам :
- керівникам
транспортних
організацій
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:
- в межах своїх повноважень, сприяти інспекторам з карантину рослин
при виконанні ними службових обов’язків з контролю щодо ліквідації
вогнищ регульованого шкідливого організму землевласниками та

землекористувачами дотримання карантинних вимог при здійсненні
вантажоперевезень за межі карантинної зони.
4.
Виконкомам Годиської та Ольшанської сільських рад посилити
пропаганду знань про біологічні особливості регульованого шкідливого
організму, шлях фітоекспертизи садівного матеріалу з метою виявлення
ураженості бульб картоплі. З дотриманням сівозміни з поверненням на
попереднє поле через 7-10 років, та вирощуванням неуражуваних
культур(люпин, конюшина, кукурудза, злаки).
Для ліквідації вогнищ гетеродерозу застосовують нематоциди з
наступним вирощуванням нематоцидних сортів картоплі: Берегиня, Водограй,
Доброчин, Фантазія, Обрій, Повінь, Дніпрянка, Словянка.
5.
Відповідальність за виконанням заходів боротьби з карантинним
організмом покласти на сільських голів, керівників, юридичних і фізичних осіб,
власників та користувачів земельних угідь.
6.
Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
державної адміністрації

С.Сімінський

Додаток № 1
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
від 23.06.09 № 254

СПИСОК
нематодозаражених присадибних ділянок
Годиської та Ольшанської сільських рад
№
п/п

П.І.П.
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Площа
заражених,
га

Годиська сільська рада, с. Межирічка ^
і.

Процко І.А.
2.
Рижих А.І.
3.
Гнатюк К.І.
4.
Степаненко В.К.
Рачинська Л.П.
5.
6.
Грабовський Ф.Й.
7
Ри'ІИГІСЬКИЙ Т/Гф
Всього

Центральна, 43
Центральна, 45
Центральна, 41
Центральна, 37
Центральна, 46
Центральна, 44
Центральна *12

0,05
0,03
0,07
0,09
0,08
0,10
0,15
0,57

Ольшанська сільська рада, с. Ольшанка
і.
к арі инськии л .А .
2. Ковальчук Г.О. (Следзевський К.Ф.)
3. Савіцький Ю.Г.
4. Леснівський Ц.К.
5. Лісневський Ф.А.
Всього

0,07

Шевченка, 10
Сільська, 3
Сільська, 7
Сільська, 9

0,10
0,05
0,09
0,15
0,46

