Найменування (прізвище,
ім’я, по-батькові ),
місцезнаходження (місце
проживання), код згідно з
ЄДРПОУ (реєстраційний
номер облікової картки
платника податків або серія
та номер паспорта (для
Реєстраційний
номер місця фізичних осіб, якічерез свої
Місце знаходження
релігійні переконання
виробництва
місця виробництва
відмовляються від
або виробничої
або виробничої
прийняття реєстраційного
ділянки,
ділянки, вільних від
номера облікової картки
вільних від
регульваних
платника податків та
регульованих
шкідливих організмів
повідомили про це
шкідливих
відповідний орган
організмів
державної податкової
служби і мають відмітку у
паспорті))власника
(користувача) місця
виробництва та/або
виробничої ділянки, №
телефону

1

№ 03/000015
АМ

2

Марчук С.І.
Волинська область,
Луцький район,
с.Хорохорин
АС087717
(097) 5601831

Площа
місця
виробницт
ва або
виробничи
х ділянок,
вільних
від
регульова
них
шкідливих

Перелік
обєктів, які
розташован
і в місці
виробництв
а або на
виробничій
ділянці,
вільних від
регульован
их
шкідоливих
організмів
організмів
(га/кв.м)

Дата та №
наказу
Дата та № наказу
Головного
Головного
управління
управління
Назва, дата та №
Держпродспоживс Держпродспожи
документів, на
в служба
лужби Волинської
підставі яких було
Волинської
області інспекції
присвоєно
області про
про присвоєння
офіційний статус
позбавлення
або поновлення
місця виробництва
офіційного
офіційного
або виробничої
статусу місця
статусу місця
ділянки, вільних від
виробництва
виробництва або
регульованих
або виробничої
виробничої
шкідливих
ділянки,
ділянки, вільних
організмів
вільних від
від регульованих
регульованих
шкідливих
шкідливих
організмів
організмів

3

4

5

6

Волинська область,
Луцький
район, с.Хорохорин

2

суниця

Наказ
від22.05.2018 р.
№ 153-од

7

8

№ 03/000016
АМ

№ 03/000017
АМ

Фрончко О.І.
Волинська область,
Волинська область
Луцький
Луцький район,
район, с.Хорохорин
с.Хорохорин , АС531657
(096)1019130

Фрончко О.О.
Волинська область,
Луцький район,
с.Хорохорин , АС495001
(096)1019130

Волинська область,
Луцький
район, с.Хорохорин

2

суниця

2

суниця

Наказ
від22.05.2018 р.
№ 153-од

Наказ
від22.05.2018 р.
№ 153-од

Шацький район, с.Ростань,
вул. Лісова,42 ПП "Флора"
№03/000040ВН
Поляков В.В.
328903250971234567

№ 03/000104
АН
№ 03/000105
АН
№ 03/000106
АН
№ 03/000107
АН
№ 03/000108
АН

№03/000130
АВ
№03/000131
АВ

ПП "Олика Агро-Інвест"
45260 Волинська обл.,
Ківерцівський р-н, с.Дерно,
вул.Жовтнева,12 А

Шацький район
с.Ростань, вул.
Лісова,42

Ківерцівський
район, с.Гор҆янівка
поле №101
Ківерцівський
район, с.Гор҆янівка
поле №103
Ківерцівський
район, с.Гор҆янівка
поле №203

20

Наказ від
02.07.2018р.
№192-од

соя

Наказ
від06.09.2018р.
№267-од.

86
73

67

Ківерцівський район
с.Дідичі поле№206

55

Ківерцівський район
с.Дідичі поле№206

18

Волинська
обл.,Горохівський
р-н,с.Бужани
Волинська
обл.,Горохівський
р-н,с.Довгів

лохина

16

50

№03/000132
АВ
№03/000133
АВ
№03/000134
АВ
№03/000135
АА

№03/000136
АА

№03/000137
АА

Волинська
обл.,Горохівський
р-н,с.Борисків
Волинська
ФГ " ЄВГЕНА ШЕЛЕПІНИ" обл.,Горохівський
Код ЄДРПОУ 35184222
р-н,с.Брани
44700 Волинська
Волинська
обл.Володимиробл.,Горохівський
Волинський р-н,с.Заріччя
р-н,с.Брани
Козік Тарас
Волинська
Володимирович
обл,ВолодимирВолинський рн,с.Хмелів
Волинська
обл,ВолодимирВолинський рн,с.Хмелів
Волинська
обл,ВолодимирВолинський рн,с.Руснів

№03/000138
ВЕ

№03/000139
ВЕ

ФГ "Перлина Турії " Код
ЄДРПОУ 34918724
Волинська
обл.,Турійський рн,с.Селець, вул.Шкільна

14

23

13

соя

Наказ від
25.10.2018 р.
№315-од

соя

Наказ від
26.10.2018
р.№316-од

125

62

28

Волинська
обл.,Турійський рн,с.Селець

42.471

Волинська
обл.,Турійський рн,с.Мокрець

73.44

н,с.Селець, вул.Шкільна
5 Яренчук Володимир
Арсентійович

р.№316-од

№03/000140
ВЕ

Волинська
обл.,Турійський рн,с.Кульчин

97.066

№03/000174
АВ

Волинська
обл.,Горохівський
р-н,с.Галичани

187.7

№03/000175
АВ
№03/000176
АВ
№03/000177
АВ
№03/000178
АВ
№03/000179
АВ
№03/000180
АВ

ПП " Західна Аграрна
Компанія Код ЄДРПОУ
36205714 Волинська
обл.,Локачинський рн,смт.Локачі,
вул.Шевченка 41 а
Мехедок Олександр
Федорович

Волинська
обл.,Горохівський
р-н,с.Галичани
Волинська
обл.,Горохівський
р-н,с.Галичани
Волинська
обл.,Горохівський
р-н,с.Галичани
Волинська
обл.,Горохівський
р-н,с.Галичани
Волинська
обл.,Горохівський
р-н,с.Галичани
Волинська
обл.,Горохівський
р-н,с.Галичани

52.5

101.7

80.2

98.5

74.3

175.7

соя

Наказ від
31.10.2018
р.№331-од

№03/000190
АВ

№03/000191
АВ

ТОВ " Агросвіт-Волинь"
Код ЄДРПОУ 30089266
Волинська
обл.,Горохівський рн,с.Цегів Пилипюк В.В

Волинська
обл.,Горохівський
р-н, с.Цегів

Волинська
обл.,Горохівський
р-н, с.Цегів

Волинська
№03/000208
обл.,Іваничівський
АС
р-н,с.Литовеж
поле №1
Волинська
ФГ " Демікс " код
№03/000209
обл.,Іваничівський
ЄДРПОУ 13354337
АС
р-н,с.Литовеж
Волинська
поле №2
обл.,Іваничівський рВолинська
№03/0002010 н,с.Біличі Демковський обл.,Іваничівський
Валерій Антонович
р-н,с.Литовеж
АС
поле №3
Волинська
№03/000211
обл.,Іваничівський
р-н,с.Литовеж
АС
поле №4
№03/000212ВЕ

Турійський район с.
Дольськ, поле №053

85

соя

Наказ від
08.11.2018 р. №
339-од

соя

Наказ від
16.11.2018
р.№350-од

40

13.1092

10.37

25.1727

23.13

37.54

№03/000213ВЕ

№03/000214АР

№03/000215АР

ТзОВ "Волинь-Агро"
Турійський район,
№03/000216АР
с.Перевали,
вул.Центральна,
3376913603155
№03/000217АР
0675674770
№03/000218АР

№03/000219АР

№03/000220АР

№03/000221АР
№03/000222 ВЕ

Турійський район с.
Новосілки, поле
№465
Любомльський
район с.Машів, поле
№502
Любомльський
район с.Машів, поле
№503
Любомльський
район с.Машів, поле
№504
Любомльський
район с.Машів, поле
№505
Любомльський
район с.Машів, поле
№506
Любомльський
район с.Машів, поле
№507
Любомльський
район с.Чмикос,
поле №204
Любомльський
район с.Вижгів, поле
№222-1
Волинська обл.,
Турійський р-н,
с.Миляновичі,
поле №1

ФГ "Перлина Турії " Код
Волинська обл.,
ЄДРПОУ 34918724
Турійський р-н,
№03/000223 ВЕ
Волинська обл.,Турійський с.Миляновичі,
р-н,с.Селець, вул.Шкільна 5
поле №2
Яренчук Володимир

46.43

4.86

22.02

15.78
ячмінь

Наказ
від19.06.2019р.
№166-од

ячмінь

Наказ від
20.06.2019
р.№168-од

18.57

14.31

3.98

48.65

27.71

42

14

Яренчук Володимир
Арсентійович

р.№168-од

№03/000224 ВЕ

Волинська обл.,
Турійський р-н,
с.Миляновичі, поле
№3

94

№03/0002225
АС

Іваничівський обл.,
с.Завидів, поле №16

70.05

№03/000226 АС

ФГ "Агроінвест Топилище
" Код ЄДРПОУ 34626298
Волинська обл.,
Іваничівський р-н,
с.Топилище
Трифонова О.В.

Іваничівський обл.,
с.Завидів, поле №18

Ковельський район
с. Мошена поле
№2

36

№ 03/000228 АІ

Ковельський район,
с. Мошена поле №4

31

№ 03/000230ВС

№ 03/000231ВС

№ 03/000232ВС

СТОВ "Ратнівський
Аграрій" Волинська
обл.,смт.Ратне,
вул.Нова,2 37236628
(03366)22454

Старовижівський
район, с. Журавлине
поле№2
Старовижівський
район, с. Журавлине
поле№3
Старовижівський
район с. Синове
поле №1
Старовижівський
район, с. Грабове
поле №2

Наказ від
20.06.2019
р.№169-од

ячмінь

Наказ
від24.06.2019р.
№175-од

10.24

№ 03/000227 АІ

№ 03/000229ВС

ячмінь

118

55

66

56

№ 03/000233ВС

№ 03/000234ВС

Старовижівський
район, с. Журавлине
поле№1
Старовижівський
район, с. Журавлине
поле№2

12

11

Назва РШО або шкідливих
організмів, на які підтверджено
статус

9

Halyomorpha halys (коричневомраморного клопа) та
Соlletotrichum acutatum
(антракнозу суниці)

Halyomorpha halys (коричневомраморного клопа) та
Соlletotrichum acutatum
(антракнозу суниці)

Halyomorpha halys (коричневомраморного клопа) та
Соlletotrichum acutatum
(антракнозу суниці)

Diaporthe vaccinia (В’язка гниль
чорниці)

Cercospora kikuchii (церкоспорозу
сої), бур’янів роду Striga spp.
(стрига), та Halyomorha halys
(коричнево-мраморного клопа) не
виявлено

Cercospora kikuchii
(церкоспорозу сої), бур’янів
роду Striga spp. (стрига), та
Halyomorha halys (коричневомраморного клопа) не
виявлено

Cercospora kikuchii
(церкоспорозу сої), бур’янів
роду Striga spp. (стрига), та
Halyomorha halys (коричневомраморного клопа) не

мраморного клопа) не
виявлено

Cercospora kikuchii
(церкоспорозу сої), бур’янів
роду Striga spp. (стрига), та
Halyomorha halys (коричневомраморного клопа) не
виявлено

Cercospora kikuchii
(церкоспорозу сої), бур’янів
роду Striga spp. (стрига), та
Halyomorha halys (коричневомраморного клопа) не
виявлено

Cercospora kikuchii
(церкоспорозу сої), бур’янів
роду Striga spp. (стрига), та
Halyomorha halys (коричневомраморного клопа) не
виявлено

Tilletia controversa Kuhn
(карликова сажка),
Pseudocercosporella herpotrichoides
(Fron.) Deighton ( прикоренева
гниль),Gaeumannomyces graminis
(Sacc.) v.Arx&Oliver
(офіобульозна гниль), Barley stripe
mosaic virus (BSMV) (вірус
смугастості ячменю)

Tilletia controversa Kuhn
(карликова сажка),
Pseudocercosporella herpotrichoides
(Fron.) Deighton ( прикоренева
гниль),Gaeumannomyces graminis
(Sacc.) v.Arx&Oliver

(Sacc.) v.Arx&Oliver
(офіобульозна гниль), Barley stripe
mosaic virus (BSMV) (вірус
смугастості ячменю)

Tilletia controversa Kuhn
(карликова сажка),
Pseudocercosporella herpotrichoides
(Fron.) Deighton ( прикоренева
гниль),Gaeumannomyces graminis
(Sacc.) v.Arx&Oliver
(офіобульозна гниль), Barley stripe
mosaic virus (BSMV) (вірус
смугастості ячменю)

Tilletia controversa Kuhn
(карликова сажка),
Pseudocercosporella
herpotrichoides (Fron.) Deighton
( прикоренева
гниль),Gaeumannomyces
graminis (Sacc.) v.Arx&Oliver
(офіобульозна гниль), Barley
stripe mosaic virus (BSMV)
(вірус смугастості ячменю)

