Додаток
до листа Держпродспоживслужби від
10.10.2017 №1311/13781-17

Інформація щодо офіційного всиановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого
статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки реєстрації на території Рівненської області

Реєстраційний
номар місця
виробництва або
виробничої
ділянки, вільних
від регельованих
шкідливих
організмів.

1

Найменування (П.І.П),
місцезнаходження (місце
проживання), код згідно з
ЄДРПОУ (реєстраційний номер
Дата та № наказу
Дата та № наказу
облікової карти платника
Головного
Головного
Назва, дата та
податків або серія та номер
управління
управління
№документів, на
Площа
паспорта (для фізичних осіб,
Перелік об"єктів. Держпродспоживслу Держпродспоживсл
Місцезнаходження
підставі яких було
виробництва або Які розташовані в
які через свої релігійні
жби в Рівненській
ужби в Рівненській
місця виробництва
присвоєно
виробничих
переконання відмовилися від
місці виробництва
області про
області про
або виробничої
офіційний статус
ділянок, вільних або на виробничій
прийняття реєстраційного
присвоєння або
позбавлення
ділянки, вільних від
місця виробництва
від регульованих ділянці, вільних від
номера облікової карти
поновлення
офіційного статусу
регульованих
або виробничої
шкідливих
платника податків та
регульованих
офіційного статусу місця виробництва
шкідливих
ділянки, вільних
організмів
повідомили про це відповідний
шкідливих
місця виробництва
або виробничої
організмів.
від регульованих
орган державної податкової
організмів
або виробничої
ділянки, вільних
(га /м.кв)
шкідливих
служби і мають відмітку у
ділянки, вільних від від регульованих
організмів
паспорті)) власника
регульованих
шкідливих
(користувача) місця
шкідливих організмів
організмів
виробництва та/ябо
виробничої ділянки
№телефону.
2
3
4
5
6
7
8

17/000001 АВ

ТОВ «Флорія – Україна»34372,
Рівненська область,
Володимирецький район, с.
Заболоття, вул. Гранична,52 б,
код ЄДРПОУ 35491874,(03636)
39799

17/000002 АВ

ТОВ «Флорія – Україна»34372,
Рівненська область,
Володимирецький район, с.
Заболоття, вул. Гранична,52 б,
код ЄДРПОУ 35491874,(03636)
39799

с. Заболоття

с. Заболоття

1,6

0,72

посадки гербери

посадки гербери

14.09.2018 №190-ОД

14.09.2018 №190-ОД

-

Акт обстеження на
виявлення
регульованих
шкідливих організмів
від 18.09.2017, ВФЕ
від 22.09.2017
№ФЛ17/004621-В

-

Акт обстеження на
виявлення
регульованих
шкідливих організмів
від 18.09.2017, ВФЕ
від 22.09.2017
№ФЛ17/004621-В

Назва регульованих
шкідливих організмів
або шкідливого
організму від яких
вільне місце
виробництва або
виробнича ділянка

9
Аскохітоз хризантем
(Didymella ligulicola) – А-1
«Карантинні організми,
відсутні в Україні», Біла
іржа хризантем (Puccinia
horiana) – А-1
«Карантинні організми,
відсутні в Україні», Іржа
пеларгонії (Puccinia
pelargonii-zonalis), Опік
камелії (Ciborinia
camelliae)
Аскохітоз хризантем
(Didymella ligulicola) – А-1
«Карантинні організми,
відсутні в Україні», Біла
іржа хризантем (Puccinia
horiana) – А-1
«Карантинні організми,
відсутні в Україні», Іржа
пеларгонії (Puccinia
pelargonii-zonalis), Опік
камелії (Ciborinia
camelliae)

17/00001 ВІ

ФГ «Металіст»35741, Рівненська
обл,Здолбунівський р-н, с.Стара
Мощаниця,код ЄДРПОУ
23307735,097-929-76-28

с.Стара Мощаниця

13,6

насадження чорної
смородини

15.06.2018 № 108-ОД

-

17/00001 ВІ17/00026ВІ

ТзОВ «СБЕ Україна Рівне»,
35100, Рівненська обл,
Млинівський р-н, смт.Млинів,
вул.Покровська 53,код ЄДРПОУ
34337505,68253485

с.Бокійма

707,31

посіви ярого ячменю

22.06.2018 №114-ОД

-

с. Привільне,
с.Молодаво

447,55

посіви ярого ячменю 25.06.2018 № 115-ОД

-

17/00001 ВІ17/00010ВІ

17/00001 ВІ17/00010ВІ

17/00001 ВІ17/00002ВІ

17/00001 ВІ17/00002ВІ

ТзОВ «Агро-Класік», 33013,
м.Рівне, вул.Григорія Сковороди,
8 а,
код ЄДРПОУ 32625713,
0673625233

ТзОВ СГП
ім. «Ім. Воловикова, 35433,
Рівненська обл, Гощанський р-н,
с.Воскодави, с.Бугрин
вул.Шкільна,1
код ЄДРПОУ 037758717030
ТзОВ «Поліський стандарт»,
34734, Рівненська обл, Корецький
р-н, с.Іванівка, код ЄДРПОУ
37344286
ТзОВ «Мирогощанське»,
35624,
Рівненська обл, Дубенський р-н,
с.Мирогоща, код ЄДРПОУ
384262117043

с.Іванівка

с.Мирогоща

600,5

108

48,2

посіви ярого ячменю

посіви ярого ячменю

26.06.2018 №120-ОД

03.07.2018 №125-ОД

посіви ярого ячменю 03.07.2018 № 126-ОД

Акт обстеження на
виявлення
коричневокоричнево-мраморний
мраморного клопа
клоп (Halyomorpha hals )
від 13.06.2018, ВФЕ
№ ФЛ17/002825-В
від 13.06.2018
Акт обстеження на
виявлення
карликової сажки від карликова сажка(Tilletia
19.06.2018, ВФЕ
controversa)
№ФЛ17/002933-В від
19.06.2018
Акт обстеження на
виявлення
карликової сажки від карликова сажка(Tilletia
20.06.2018, ВФЕ №
controversa)
ФЛ17/002933-В від
20.06.2018

-

Акт на виявлення
карликової сажки від
26.06.2018. ВФЕ
№ФЛ17/002952 від
25.06.2018

карликова сажка(Tilletia
controversa)

-

Акт на виявлення
карликової сажки від
02.07.2018, ВФЕ
№ФЛ17/003077-В від
02.07.2018

карликова сажка(Tilletia
controversa)

-

Акт на виявлення
карликової сажки від
03.07.2018, ВФЕ
№ФЛ17/003054-В від
02.07.2018

карликова сажка(Tilletia
controversa)

17/00001 ВІ17/00017ВІ
17/00018ВІ17/00021ВІ
17/00012ВІ17/00031ВІ
17/00032ВІ17/00038ВІ
17/00039ВІ17/00041ВІ
17/00042ВІ17/00052ВІ
17/00053ВІ17/00068ВІ
17/00069ВІ17/00071ВІ
17/00072ВІ17/00076ВІ
17/00077ВІ17/00081ВІ
17/00082ВІ17/00085ВІ
17/00086ВІ17/00091ВІ
17/00092ВІ17/00096ВІ
17/00097ВІ17/00105ВІ
17/000106ВІ17/00110ВІ
17/00111ВІ17/00113ВІ
17/00114ВІ17/00127ВІ
17/00128ВІ17/00137ВІ
17/00138ВІ17/00146ВІ

Рівненська область
Гощанський район Ср. Бабин
Рівненська область
Гощанський район Ср. Бугрин
Рівненська область
ТзОВ «АКРІС АГРО» (юридична
Гощанський район Садреса: 01032, м. Київ,
р.Жаврів
Шевченківський район, вул.
Рівненська область
Жилянська,106Б код ЄДРПОУ
Гощанський район С39187824)
р.Липки
Рівненська область
Гощанський район Ср.Майків
Рівненська область
Гощанський район ср. Малятин
Рівненська область
Гощанський район ср. Посягва
Рівненська область
Здолбунівський район
с-р. Здовбиця
Рівненська область
Корецький район с-р.
Бриків
Рівненська область
Корецький район с-р.
Даничів
Рівненська область
Корецький район с-р.
Жадківка
Рівненська область
Корецький район с-р.
ТзОВ «АКРІС АГРО» (юридична
Крилів
адреса: 01032, м. Київ,
Рівненська область
Шевченківський район, вул.
Корецький район с-р.
Жилянська,106Б код ЄДРПОУ
Н.Корець
39187824)
Рівненська область
Корецький район с-р.
Річки
Рівненська область
Корецький район с-р.
Сапожин
Рівненська область
Корецький район с-р.
Світанок
Рівненська область
Острозький район с-р.
Бухарів
Рівненська область
Острозький район с-р.
Грем’яче
Рівненська область
Острозький район с-р.
Новомалин

1163,5

Посіви сої

-

104,1

Посіви сої

-

572,8

Посіви сої

-

1271,5

Посіви сої

-

444,6

Посіви сої

-

1166,2

Посіви сої

-

833,7

Посіви сої

-

112,9

Посіви сої

-

196,5

Посіви сої

-

256,7

Посіви сої

-

422,9

Посіви сої

-

322,8

Посіви сої

-

361,6

Посіви сої

-

447,2

Посіви сої

-

217,8

Посіви сої

-

375,1

Посіви сої

-

923,2

Посіви сої

-

526,2

Посіви сої

-

459,5

Посіви сої

-

25.07.2018 № 140-ОД

Рослин роду стрига
Акт від 24.07.2018,
(Striga spp), коричневоВФЕ №ФЛ17/003361мраморного
В від 17.07.2018,
клопа(Halyomorpha halys),
№ФЛ17/003392-В від
церкоспорозу сої
20.07.2018,
(Cercospora kikuchii)
№ФЛ17/003431-В від
23.07.2018

Акт від 20.07.2018р
№ФЛ17/003382-В від
20.07.2018

Акт від 24.07.2018,
ВФЕ №ФЛ17/003361В від 17.07.2018,
Рослин роду стрига
№ФЛ17/003392-В від (Striga spp), коричнево20.07.2018,
мраморного
№ФЛ17/003431-В від клопа(Halyomorpha halys),
23.07.2018
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)

Акт від 24.07.2018,
ВФЕ №ФЛ17/003381В від 20.07.2018.

Рівненська область
Острозький район с-р.
Оженин

17/00147ВІ17/00151ВІ
17/00152ВІ17/00163ВІ
17/00164ВІ17/00172ВІ
17/00173ВІ17/00186ВІ
17/00187ВІ17/00191ВІ

ТзОВ «АКРІС АГРО» (юридична
адреса: 01032, м. Київ,
Шевченківський район, вул.
Жилянська,106Б код ЄДРПОУ
39187824)

17/00192ВІ17/00200ВІ
17/00201ВІ17/00218ВІ
17/00219ВІ17/00230ВІ
17/00231ВІ17/00240ВІ

17/00001ВІ 17/00005ВІ

17/00006ВІ 17/00009ВІ

ТзОВ «ГОЩА-МІЛК» юридична
адреса: 35424, Рівненська
область Гощанський район с.
Красносілля, вул. Шевченка,2Ж,
код ЄДРПОУ 35681063

17/00001ВІ 17/00002ВІ
17/00003ВІ

17/00004ВІ 17/00009ВІ

ТзОВ «ГУМЕНЮК АЛЕФТІНИ
ІГНАТІВНИ» юридична адреса:
34745, Рівненська область
Корецький район с. Копитів, вул.
Молодіжна,7, код ЄДРПОУ
37344069

Рівненська область
Рівнеський район с-р.
В.Омеляна
Рівненська область
Рівнеський район с-р.
В.Житин
Рівненська область
Рівнеський район с-р.
Верхівськ
Рівненська область
Рівнеський район с-р.
Городок
Рівненська область
Рівнеський район с-р.
Дядьковичі
Рівненська область
Рівнеський район с-р.
Корнин
Рівненська область
Рівнеський район с-р.
Обарів
Рівненська область
Рівнеський район с-р.
Тайкури
Рівненська обл,
Корецький р-н, с.
В.Межирічі

Рівненська обл,
Гощанськи р-н,
с.Красносілля
Рівненська обл,
Корецький р-н, с.
Копитів
Рівненська обл,
Корецький р-н, с.
Гнатівка

Рівненська обл,
Корецький р-н, с.
Річки

453,8

Посіви сої

-

795,6

Посіви сої

-

562,3

Посіви сої

-

952,5

Посіви сої

-

226,5

Посіви сої

-

995,2

Посіви сої

-

1299,1

Посіви сої

-

1014,6

Посіви сої

-

488,3

Посіви сої

-

50
17
41
16
63
88
220
17
100
34,51
70,36

Посіви сої

10,83

Посіви сої

27,8
59,08
172,75
20,58
15,91
45,38

Посіви сої

Акт від 24.07.2018,
ВФЕ №ФЛ17/003381В від 20.07.2018.

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневомраморного
клопа(Halyomorpha halys),
Акт від 24.07.2018,
церкоспорозу сої
ВФЕ №ФЛ17/003448(Cercospora kikuchii)
В від 23.07.2018.

Посіви сої

-

Посіви сої
Посіви сої
Посіви сої

30.07.2018 № 149-ОД

Посіви сої
Посіви сої

-

Посіви сої

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневоАкт від 26.07.2018,
мраморного
ВФЕ №ФЛ17/003494клопа(Halyomorpha halys),
В від 25.07.2018р.,
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)

Посіви сої
Посіви сої
Посіви сої

Посіви сої
Посіви сої
Посіви сої
Посіви сої
Посіви сої

30.07.2018 № 148-ОД

-

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневоАкт від 25.07.2018,
мраморного
ВФЕ №ФЛ17/003445клопа(Halyomorpha halys),
В від 23.07.2018р.,
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)

17/00001ВІ 17/00003ВІ

17/00004ВІ

ТзОВ «ПОЛІССЯ -ГАРАНТ»
юридична адреса: 35425,
Рівненська область Гощанський
район с. Чудниця, вул.
Колгоспна,1, код ЄДРПОУ
38059459

17/00005ВІ

17/000001 ВІ17/00020

17/00241ВІ17/00262ВІ
17/00263ВІ17/00270ВІ

ТзОВ «СБЄ Україна Рівне»,
35100, Рівненська область,
Млинівський район,
смт. Млинів,
вул.Покровська,53
код 34337505,
тел. 068253485

ТзОВ «АКРІС АГРО» (юридична
адреса: 01032, м. Київ,
Шевченківський район, вул.
Жилянська,106Б код ЄДРПОУ
39187824)

17/00271ВІ17/00272ВІ

17/00001 ВІ17/00015 ВІ

17/00001 ВІ17/00008 ВІ

17/00001 ВІ17/00013 ВІ

ДП "ДГ Тучинське"
35415, Рівненська область,
Гощанський район,
с.Тучин,
вул. Наливайка, 13,
код 00729592,
тел.0982646511

ТзОВ "Агрохолдинг "Зоря"
35314, Рівненська область,
Рівненський район,
с.Зоря,
площа Володимира
Плютинського, будинок 2
код 39148440,
тел.0673816505
ПрАТ "СГП "Шубківське"
35325, Рівненська область,
Рівненський район,
с.Шубків,
вул.Незалежності, 17
код 00724910,
тел.0679962038

Рівненська обл,
Корецький р-н, с.
Богданівка
Рівненська обл,
Корецький р-н, с.
Бриків
Рівненська обл,
Гощанський р-н, с.
Малинівка

58,5313
52,4536
13,039

Посіви сої

46,3489

Посіви сої

88,803

Посіви сої

Посіви сої

Рівненська обл,
Млинівський р-н,
с.Хорупань

617,08

Рівненська обл,
Гощанський р-н, с-р
Садове

1177,9

Посіви сої

584,4

Посіви сої

Рівненська обл,
Рівненський р-н, с-р
Кустин
Рівненська обл,
Рівненський р-н, с-р
Новоукраїнка

Рівненська обл,
Гощанський р-н,
с.Полівці, с.Горбів,
с.Дроздів, с.Микулин

Рівненська обл,
Рівненський р-н,
с.Бронники, с.Білів,
с.Городок

Рівненська обл,
Рівненський р-н,
с.Гориньград

-

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневоАкт від 25.07.2018,
мраморного
ВФЕ №ФЛ17/003447клопа(Halyomorpha halys),
В від 23.07.2018р.,
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)

-

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневоАкт від 03.08.2018,
мраморного
ВФЕ №ФЛ17/003589
клопа(Halyomorpha halys),
від 01.08.2019
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)

-

Акт від 08.08.2018,
ВФЕ №ФЛ17/003686В від 08.08.2018р.,

Посіви сої

посіви сої

30.07.2018 № 147-ОД

03.08.2018 №154-ОД

08.08.2018 №156-ОД

106,9

1472

1042

593

Посіви сої

посіви кукурудзи

посіви сої

посіви сої

17.08.2018 №163-ОД

27.08.2018 №167-ОД

31.08.2018 №177-ОД

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневомраморного
клопа(Halyomorpha halys),
Акт від 08.08.2018,
церкоспорозу сої
ВФЕ №ФЛ17/003678(Cercospora kikuchii)
В від 08.08.2018р.,

-

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневомраморного
Акт від 17.08.2017,
клопа(Halyomorpha halys),
ВФЕ №
диплодіозу кукурудзи
ФЛ17/003626
(Stenocarpella macrospora
від 02.08.2018р,
і Stenocarpella maydis),
ВФЕ №ФЛ-22/003068
бактеріальне в"янення
від 14.08.2018
(вілт) кукурудзи
Pantoea stewartii subsp.
Stewartii

-

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневоАкт від 27.08.2018,
мраморного
ВФЕ № ФЛ17/003952
клопа(Halyomorpha halys),
від 23.08.2018
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)

-

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневоАкт від 31.08.2018
мраморного
ВФЕ №ФЛ17/004068
клопа(Halyomorpha halys),
від 31.08.2018
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)

17/00001 ВІ17/00002 ВІ

17/00001 ВІ17/00010 ВІ

17/00001 ВІ17/00004 ВІ

17/00001 ВІ

17/00001 ВІ1700005 ВІ

17/00001 ВІ1700009 ВІ

17/00001 ВІ1700010 ВІ

17/00001 ВІ1700006 ВІ

ТОВ "УФГ"
35325, Рівненська область,
Рівненський район,
с.Шубків,
вул.Незалежності, 17
код 40149719,
тел.0679962038

Рівненська обл,
Рівненський р-н,
с.Радиславка

ФГ "Ной", 35613, Рівненська обл,
Дубенський р-н, с.Озеряни,
код ЄДРПОУ 37993123,
0506719628

Рівненська обл,
Дубенський р-н,
с.Варковичі,
с.Білоберіжжя,
с.Варковичі

ПСП "Україна"
35709, Рівненська область,
Здолбунівський район,
с.Здовбиця,
код 30563100,
тел.0687279101

Рівненська обл,
Здолбунівський р-н,
с.Здовбиця,
с.Миротин

ТзОВ "Славіом"
35523, Рівненська область,
Радивилівський район,
с.Зарічне,
код 33380649,
тел.0503756055

Рівненська обл,
Радивилівський р-н,
с.Батьків

СВК ім.Лесі Українки
35651, Рівненська область,
Дубенський район,
с.Плоска,
код 30717807,
тел.0950006950

Рівненська обл,
Дубенський р-н,
с.Плоска,
с.Сади

ТзОВ "Агрофірма "Трипілля"
35523, Рівненська область,
Радивилівський р-н,
с.Зарічне,
код 34463741,
тел.0673816505

Рівненська обл,
Радивилівський р-н, с.
Пустоівання,
с.Ситне,
с.Іващуки

ТОВ "Агроорг"
34740, Рівненська область,
Корецький р-н,
с.Користь,
код 39278722,
тел.0673326080

Рівненська обл,
Корецький р-н,
с.Користь,
с.Світанок

СГ ТзОВ "Дубенська аграрна
компанія"
35641, Рівненська область,
Дубенський р-н,
с.Тараканів,
код 40002972,
тел.0503392722

Рівненська обл,
Дубенський р-н,
с.Семидуби,
с.Тараканів

20

201

86,95

155

333,5

978

3632

297,5

посіви сої

посіви сої

посіви сої

посіви сої

посіви сої

посіви сої

посіви сої

посіви сої

31.08.2018 №178-ОД

-

Акт від 04.10.2018,
ВФЕ від 04.10.2018
ФЛ17/004655 від
04.10.2018

05.10.2018 №207-ОД

05.10.2018 №208-ОД

05.10.2018 №209-ОД

05.10.2018 №210-ОД

05.10.2018 №211-ОД

05.10.2018 №212-ОД

05.10.2018 №213-ОД

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневоАкт від 31.08.2018
мраморного
ВФЕ №ФЛ17/004067
клопа(Halyomorpha halys),
від 31.08.2018
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)
Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневомраморного
клопа(Halyomorpha halys),
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)

-

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневоАкт від 05.10.2018
мраморного
ВФЕ №ФЛ17/004656
клопа(Halyomorpha halys),
від 05.10.2018
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)

-

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневоАкт від 03.10.2018
мраморного
ВФЕ №ФЛ17/004625
клопа(Halyomorpha halys),
від 03.10.2018
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)

-

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневоАкт від 04.10.2018
мраморного
ВФЕ №ФЛ17/004639
клопа(Halyomorpha halys),
від 04.10.2018
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)

-

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневоАкт від 01.10.2018
мраморного
ВФЕ №ФЛ17/004579
клопа(Halyomorpha halys),
від 01.10.2018
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)

-

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневоАкт від 05.10.2018
мраморного
ВФЕ №ФЛ17/004657
клопа(Halyomorpha halys),
від 04.10.2018
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)

-

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневоАкт від 03.10.2018
мраморного
ВФЕ №ФЛ17/004603
клопа(Halyomorpha halys),
від 02.10.2018
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)

Агрофірма "Камаз-Агро"
35113, Рівненська область,
Млинівський р-н,
с.Острожець,
код 30851635,
тел.0991258517

Рівненська обл,
Млинівський р-н,
с.Острожець,
с.П"янне

17/00001 ВІ17/00003 ВІ

ФГ "Відродження", 35672,
Рівненська обл,
Дубенський р-н, с.Стовпець,
код ЄДРПОУ 31412228,
0505089501

Рівненська обл,
Дубенський р-н,
с.Стовпець

100

посіви сої

18.10.2018 №224-ОД

-

17/00001 ВІ17/00007 ВІ

ФГ " Млинівська чайка", 35100,
Рівненська обл,
Млинівський р-н, смт.Млинів,
вул.Княгині Ольги, 25
код ЄДРПОУ 33768131
0969402707

Рівненська обл,
Млинівський р-н,
с.Пугачівка,
с.Поясників

604,24

посіви сої

19.10.2018 №228 -ОД

-

17/00001 ВІ1700005 ВІ

17/00001 ВІ17/00002 ВІ

17/00001 ВІ17/00016 ВІ

17/00001 ВІ17/00010 ВІ

Агрофірма"Камаз-Агро"
35113, Рівненська область,
Млинівський район,
с.Острожець,
код 30851635,
тел.0954806190

ПП"Деметра"
35162, Рівненська область,
Млинівський район,
с.Бокійма,
код 32631554,
тел.0505141015
ТзОВ"Тераплюс"
35334, Рівненська область,
Рівненський район,
с.Радухівка
код 35567382,
тел.0673337480

Рівненська обл,
Млинівський р-н,
с.Острожець,
с.П"яннє

Рівненська обл,
Млинівський р-н,
с.Бокійма,
с.Ільпибоки

Рівненська обл,
Дубенський р-н,
с.Птича

394

241

600,77

517,4

посіви сої

посіви кукурудзи

посіви сої

посіви сої

16.10.2018 №219-ОД

29.10.2018 №234-ОД

31.10.2018 №237-ОД

31.10.2018 №238-ОД

-

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневоАкт від 12.10.2018
мраморного
ВФЕ №ФЛ17/004719
клопа(Halyomorpha halys),
від 12.10.2018
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)
Рослин роду стрига
Акт від 18.10.2018, (Striga spp), коричневоВФЕ від 17.10.2018 мраморного
№ Фл17/4818
клопа(Halyomorpha halys),
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)
Рослин роду стрига
Акт від 19.10.2018, (Striga spp), коричневоВФЕ від 19.10.2018 мраморного
№ Фл17/004878
клопа(Halyomorpha halys),
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)

-

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневомраморного
клопа(Halyomorpha halys),
Акт від 26.10.2018,
диплодіозу кукурудзи
ВФЕ №
(Stenocarpella macrospora
ФЛ19/002941 В-18
і Stenocarpella maydis),
від 26.10.2018
бактеріальне в"янення
(вілт) кукурудзи
Pantoea stewartii subsp.
Stewartii

-

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневоАкт від 31.10.2018,
мраморного
ВФЕ від 31.10.2018
клопа(Halyomorpha halys),
№ ФЛ17/005056
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)

-

Рослин роду стрига
(Striga spp), коричневоАкт від 31.10.2018,
мраморного
ВФЕ від 31.10.2018
клопа(Halyomorpha halys),
№ ФЛ17/005069
церкоспорозу сої
(Cercospora kikuchii)

