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Про запровадження особливого
карантинного режиму на території
Житомирського району в зв’ язку
в виявленням карантинних органівмів
амбровії полинолистої та золотистої

В зв’язку з виявленням вогнищ амбро з ії 11оі пі нол нстої 11а площі 0,97 га. в сс:ш ми
1Іовогуивинеькна площі 0,97 га (акт догляду від 03.10.2006 року та свідоцтво карай і ........
експертизи № 366 від ! 6.10.2006 року) вогнищ золот истої картопляної нематоди в
с.Вертокиївка на площі 0,84 га ( акт догляду від 05,07.2006 року та свідоцт во караіітттпої
експсптизи № 3851 від 13.07.2006 року) га в с.Лсвків га Клітчші Чевісівеької сільської ради
па і ідо. ці 1,53 га ( акт догляду від 14.07.2006 року ). свідоцтва карай пінної експертизи Ат
3873 від 14.07.2006 року) і з метою локалізації: ліквідації вогнищ амбровії нолинолистої із
золотц(.",’ої ісяртсплянсї нематоди відповідно до статей 8 ,9 ,ю Закону :/хра",:и ..Про кїр.ні-г
режлин' :

с

Запровадиш особі іивітй каранти и11 нй режи м
1. ! по амброзії полинолистій на території Новогуйвиїіської селищної ради па площі о.о •’ і а :

*

1.'і по золотистій картопляній нематоді па території Левківс >кої сільської ради на площі і .53
га та на території Вертокиївської сільської ради на площі 0.84 га .
2. Підприємствам всіх форм власності, організаціям, установам, які працюють в
агропромисловій сфері району та громадянам, які мають присадибні ділянки заборониш
2.1 вивезення за межі Житомирського району підкараптинної продукції без догляд) і
проведення лабораторної експертизи та карантинних сертифікатів, які видає Державші
інспекція з карантину рослин по Житомирській, області :
2.2. висівати та висаджувати засмічений карантинними організмами насіннєвий мли'рм ;
сільськогосподарських культур;
2.3. проводити міжгосподарський обмін насіннєвого матеріалу, який засмічений
карантинними організмами ;
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2.4. зберігати засмічену карантинними організмами сільгосппродукцію $ нсиечш сш і'
партіями;
2.5. вивозити засмічену сільгосппродукцію ( зерно, зерновідходи, солому, йолопу, duo
межі населених пунктів без дозволу Державної інспекції з карантину рослин;
2.б.використовувати на корм тваринам зерновідходи, які містять насіння карантинних
бур'янів без запарювання або розмеленая до часток розміром не більше і мм.
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3. Керівництву підприємств всіх форм власності, організаціям, установам, громадянам, ясі
мають присадибні ділянки:
1 проводити заходи по боротьбі з карантинним бур’ яном - амброзією полинолис тою
агротехнічними або хімічними методами ;

3.2. непридатні до споживання відходи, засмічені насінням амброзії - знищувати :
3.3. використовувати транспортні засоби, склади та тару з-під засміченої продукції тільки
після відповідної обробки.

4. Керівникам транспортних, торгівсльпих, заготівельних організацій, промпеловпл
підприємств, які перевозять, зберігають або переробляють рослинну продукцію ;
-

суворо дотримуватися карай тннтіх'внмог на територіях своїх структурних
підрозділів при транспортуванні, зберіганні, переробці та реалізації продукції
рослинного походження, па яку розповсюджую ідея кардитгінці обмеженим щодо
карантинних бур’янів і шкідників ;

5. Зняти особливий карантинний режим по раку картоплі в с.івапівка. Варашівка
Івапівської сільської ради на 'площі 1,15 га та с Левків і' Клітини ііевкївської сільсьх >ї рада
па площі 0,74 га .
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СПИ СОК
аешіх пунктів та прізвища, їм я та по-батькові власників
©позаражених ^присадибних ділянок де запроваджено
вий карантинний режим по золотистій картопляній
у 2006 році
е ІІ

Населений
пункт

Левків

ПІБ власника
нематодовраженої
присадибної ділянки

Котляр А.С.
Яремчик Н.Б..
Подорожній В .О .
Подорожня Л.А.
Безленко В.І.
Глушенко О .А .

Небелас О.В.
Осіпчук ГІ.Б.
Ганько А .В .
Гаврилюк Р.Ф.
Миненко С .Ф
Вертокиївка

Площа
зараження,,

Дем’янчук Х .Х .
Татарчук А .М .
Данилевич Н.І.
Лабунчик М .В .
Мальований В .А ,
Гурківська В.Б.
Мальована Л .С .
Всього

№ та дата
розпорядження
№ 1015 від 27.12.06.

0,20
0Л 5
0Л0

№ 1015 від 27.12.06,
№ 1015 від 27.12.06.
№ 1015 під 27.12.06.
№ 1015 від 27.12.06.

ОЛО
0,20
0Л5_
0,08

№ 1015 від 27.12.06.
№ 1015 від 27.12.06.
№ 1015 від 27.12.06.
Ха 1015 від 27.12.06.
№ 1015 від 27.12.06.
Ха 1015 від 27.12.06,
№ 1015 від 27,12 06.

0,22
0,10
0,05
0,84
2,37

Ха 1015 від 27.12.06.
Ха 1015 від,27.12.06.
Ха 1015 від 27.12.06.

