Інформація щодо офіційного встановлення 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

17/00001 АТ17/00004 АТ

17/00001 ВС17/00019 ВС

17/00001 ВС

Найменування (П.І.П),
місцезнаходження (місце
проживання), код згідно з
ЄДРПОУ (реєстраційний номер
Дата та № наказу
Площа
облікової карти платника податків
Головного управління
виробництва
Перелік об"єктів.
або серія та номер паспорта (для
Держпродспоживслужби в
або
Які розташовані в
фізичних осіб, які через свої
Місцезнаходження місця виробничих
Рівненській області про
місці виробництва
релігійні переконання
виробництва або
присвоєння або
ділянок,
або на виробничій
відмовилися від прийняття
виробничої ділянки,
поновлення офіційного
вільних від
ділянці, вільних від
реєстраційного номера облікової вільних від регульованих регульованих
статусу місця
регульованих
карти платника податків та
шкідливих організмів.
виробництва або
шкідливих
шкідливих
повідомили про це відповідний
виробничої ділянки,
організмів
організмів
орган державної податкової
вільних від регульованих
(га /м.кв)
служби і мають відмітку у
шкідливих організмів
паспорті)) власника (користувача)
місця виробництва та/ябо
виробничої ділянки №телефону.
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ТзОВ "Хавест Агро",
351321, Рівненська область,
Млинівський район,
с.Підлозці, вул.Незалежності 4
код ЄДРПОУ 32631567
тел.0504101345

ПрАТ "СГП "Шубківське"
35325, Рівненська область,
Рівненський район,
с.Шубків,
вул.Незалежності, 17
код ЄДРПОУ 00724910,
тел.0679962038

ТзОВ « Агроконцерн», 35314,
Рівненська область, Рівненський
р-н, с.Зоря, вул.Польова,1
код ЄДРПОУ 32168276
тел.0984291091

3

Рівненська область,
Млинівський район,
с.Підлозці, с.Ставрів

Дата та № наказу
Головного управління
Назва, дата та
Держпродспоживслужби №документів, на підставі
в Рівненській області про
яких було присвоєно
Назва регульованих шкідливих
позбавлення офіційного офіційний статус місця організмів або шкідливого організму
статусу місця
виробництва або
від яких вільне місце виробництва
виробництва або
виробничої ділянки,
або виробнича ділянка
виробничої ділянки,
вільних від регульованих
вільних від регульованих
шкідливих організмів
шкідливих організмів
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6

7

8

9

260,11

посіви ячменю

16.06.2020 №108-ОД

карликова сажка
(Tilletia controversa)

Рівненська область,
Рівненський район,
с.Котів, с.Рисв"янка,
с.Гориньград Перший,
с.Шубків

1181,12

посіви кукурудзи

19.09.2019 № 226-ОД

рослини роду Стрига (Striga spp.),
бактеріальне в"янення кукурудзи(
Pantoea stewartii subsp. stewartii),
диплодіоз кукурудзи (Stenocarpella
macrospora I Stencarpella maydis),
п"ятнистість листя кукурудзи
(Сochliobolus carbonum)

с.Зоря, Рівненського
р-ну

8,3

посадки томатів

14.05.2020 №85-ОД

гостриця томатна
( Keiferia lykopersicella),
південно-американська томатна
міль (Tuta absoluta Meyr)

