Інформація щодо офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих
організмів або шкідливого організму, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або
виробничої ділянки на території Закарпатської області
Реєстраційний
номер місця
виробництва
або виробничої
ділянки,
вільних від
регульованих
шкідливих
організмів

Найменування (прізвище, ім’я, по Місцезнаходження місця
Площа місця
Перелік об’єктів, які
Дата та № наказу
батькові), місцезнаходження
виробництва або виробничої виробництва або розташовані в місці Головного управління
(місце проживання), код згідно з
ділянки, вільних від
виробничих
виробництва або на Держпродспоживслужби
ЄДРПОУ (реєстраційний номер
регульованих шкідливих
ділянок, вільних виробничій ділянці, Закарпатської області
облікової картки платника
організмів
від регульованих
вільних від
про присвоєння або
податків або серія та номер
шкідливих
регульованих
поновлення офіційного
паспорта (для фізичних осіб, які
організмів (га / шкідливих організмів
статусу місця
через свої релігійні переконання
кв.м)
виробництва або
відмовляються від прийняття
виробничої ділянки,
реєстраційного номера облікової
вільних від регульованих
картки платника податків та
шкідливих організмів
повідомили про це відповідний
орган державної податкової
служби і мають відмітку у
паспорті)) власника (користувача)
місця виробництва та/або
виробничої ділянки, № телефону

Дата та № наказу
Назва, дата та №
Назва регульованих
Головного
документів, на підставі
шкідливих організмів або
управління
яких було присвоєно
шкідливого організму від
Держпродспоофіційний статус місця
яких вільне місце
живслужби
виробництва або
виробництва або виробнича
Закарпатської
виробничої ділянки,
дільниці
області про
вільних від регульованих
позбавлення
шкідливих організмів
офіційного
статусу місця
виробництва або
виробничої
ділянки, вільних
від регульованих
шкідливих
організмів

1
07/00001 - АС

2
ТОВ «Райдуга», 90325
Закарпатська обл.,
Виноградівський р-н,
с.Підвиноградів, вул. Жовтнева,
56, ЄДРПОУ 32695986, номер
тел.,моб.0503755329.

3
Закарпатська обл.,
Виноградівський р-н,
с.Підвиноградів

4
10,62

5
Посіви редиски

6
№ 236 від
02.05.2018 р.

7
-

8

9
Рослини роду: бліда
картопляна нематода Globodera pallida, золотиста
картопляна нематода –
Globodera rostochiensis, рак
картоплі – Synchytrium
endobioticum; головня
картоплі -Thecaphora solani.

07/00002 - ВВ

ВКФ «Леда С-Україна», 90400
Закарпатська обл., м. Хуст,
вул. Колгоспна,5
ЄДРПОУ 31098952, номер
моб.тел.0673121134

Закарпатська обл., м. Хуст,
вул. Колгоспна,5

300 м 2

Складське
приміщення

№ 279 від
21.05.2018 р.

-

Соснова стовбурна
нематода-Bursaphelenchus
xylophilus;
Вусачі роду Monochamus;
Короїди роду –Ips;
Рак стовбурів сосниAtropellis piniphila.

07/00003 - АС

ТОВ «Райдуга», 90325
Закарпатська обл.,
Виноградівський р-н,
с.Підвиноградів, вул. Жовтнева,
56, ЄДРПОУ 32695986, номер
тел.,моб.0503755329

Закарпатська обл.,
Виноградівський р-н,
с.Підвиноградів

1,18

Полуниця

№ 328 від
05.06.2018 р.

-

Раку картоплі-Synchytrium
endobioticbm;
Блідої картопляної
нематоди- Globodera pallid;
Золотистої картопляної
нематоди-Globodera
rostochiensis;
Фітофторозу коренівPhytophotora fragariae;
Антракнозу-Colletotrichum
aculatum.

07/00004 - ВА

ФГ «Коник»,89421
Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н,
с. Сторожниця, вул. Заводська, 13,
ЄДРПОУ 22075725, номер тел.
+380312732361

Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н,
с. Сторожниця,

17

Земельна ділянка №1
(посадки картоплі)

№ 361 від
22.06.2018 р.

-

МВ-Е-5,4/01-01 не
виявлено,
ДСТУ4180-2003 не
виявлено,
ДСТУ 7406:2013 не
виявлено, ДСТУ 4009-2001
не виявлено.
Бура гниль картоплі –
Ralstonia solanacearum;
Комовірус андійської
плямистості картоплі –
Potato Andean mottle
comovirus;
Андійський латентний
тімовірус картоплі -Potato
Andean latent tymovirus;
Вірус Т картоплі - Potato T
virus;
Альфамовірус пожовтіння
картоплі – Potato yellowing
alfamovirus; Тосповірус
некротичної плямистості
бальзаміна - Impatiens
necrotic spot virus;
Віроїд веретеноподібності
бульб картоплі – Potato
spindle tuber viroid.
Шкідливих організмів не
виявлено.

07/00005 - ВА

ФГ «Коник»,89421
Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н,
с. Сторожниця, вул. Заводська, 13,
ЄДРПОУ 22075725, номер тел.
+380312732361

Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н,
с. Сторожниця,

16

Земельна ділянка №2
(посадки картоплі)

№ 361 від
22.06.2018 р.

-

МВ-Е-5,4/01-01 не
виявлено,
ДСТУ4180-2003 не
виявлено,
ДСТУ 7406:2013 не
виявлено, ДСТУ 4009-2001
не виявлено.
Бура гниль картоплі –
Ralstonia solanacearum;
Комовірус андійської
плямистості картоплі –
Potato Andean mottle
comovirus;
Андійський латентний
тімовірус картоплі -Potato
Andean latent tymovirus;
Вірус Т картоплі - Potato T
virus;
Альфамовірус пожовтіння
картоплі – Potato yellowing
925,79alfamovirus;
Тосповірус некротичної
плямистості бальзаміна Impatiens necrotic spot virus;

07/00006 - АЕ

07/00007- ВА

07/00008-ВА

07/00009-АК

Фізична особа підприємець (ФОП)
Закарпатська обл.,
Ісевич Олексій Олексійович,
Воловецький р-н,
89111 Закарпатська обл.,
с. Нижні Ворота,
Воловецький р-н,
вул. Верховинська, буд.139
с. Латірка, буд.75
ЄДРПОУ 2415317712,
ном.тел.+380662410664
ТОВ «Натсі»
Закарпатська обл.,
89422 Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, с.Ратівців,
Ужгородськийр-н, с.Минай, вул.
вул.І.Добо,27А
Можайського, 12,
ЄДРПОУ 35170073,
номер тел.:
моб.0505849717.
0673100067

ТОВ «Яблогруп Закарпаття»
88017 Закарпатська обл.,
м.Ужгород,
вул. Загорська,23 кв.30
ЄДРПОУ 38207729
номер тел.: 0508019716

Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н,
с. Соловка, ур. «Надьегер»

ТОВ «Фруктімпекс»
89625 Закарпатська обл.,
Мукачівський р-н,
с. Великі Лучки,
вул. Мукачівська, 275
номер тел. 0506465877

Закарпатська обл.,
Мукачівський р-н,
с. Великі Лучки

925,79 м.кв.

Складські та
виробничі потужності

№ 438
від 18.07.2018 р.

-

1200 м.кв.

Складське
приміщення

№ 416 від
13.08.2018 р.

-

Плодовий сад

№484 від
21.08.2018р.

-

30,0га

1,1787 га

Земельна ділянка
( ділянка
вирощування хріну)

№ 590 від
05.10.2018 р.

-

Віроїд веретеноподібності
бульб картоплі – Potato
spindle tuber viroid.
Шкідливих організмів не
виявлено.
Регульованих та інших
шкідливих організмів не
виявлено.
МВ-Е-5,4/01-01 не
виявлено;
ДСТУ
7406:2013 не виявлено;
ДСТУ 4009-2001 не
виявлено.
Регульованих шкідливих
організмів не виявлено.а з
не регульованих
виявлено :
МВЕ-5,4/010-01
Південна комірна вогнівкав
мертвому стані (фрагмент)
–Plodiainterpunctella
Hbn
Скритники – імаго в
мертвому стані(фрагмент)Latrididae
274/1 не виявлено
Регульованих шкідливих
організмів не виявлено, а з
не регульованих
виявлено : Ентомологічна
МВ-Е-5,4/01-01 не
виявлено.
Мікологічна ДСТУ 4180
2003 не виявлено.
Регульованих шкідливих
організмів не виявлено, а з
не регульованих
виявлено:
Ентомологічна: МВ-Е5,
4/01-01 не виявлено.
Мікологічна:ДСТУ 41802003 не виявлено.
Гельмінтологічна: ДСТУ
7406:2013 не виявлено.
Гербологічна: ДСТУ 40092001.
Veronica agrestis L.Вероніка нив’яна, насіння
451/1, 451/2.
Amaranthus retroflexus L.Щириця запрокинута,
насіння 451/1, 451/2.

07/00010 - АС

ТОВ «Райдуга», 90325
Закарпатська обл.,
Виноградівський р-н,
с.Підвиноградів, вул. Жовтнева,
56, (код ЄДРПОУ 32695986),
номер тел.,моб.0503755329.

Закарпатська обл.,
Виноградівський р-н,
с.Підвиноградів
(земельні ділянки – 4 шт. з
кадастровими номерами:
2121284400:04:001:0053
2121284400:04:001:0054
2121284400:04:001:0055
2121284400:04:001:0056

4,72 га

Посадки полуниці

№ 263-ОД
від 12.04.2019 р.

-

Рак картоплі-Synchytrium
endobioticbm;
Золотиста картопляна
нематода-Globodera
rostochiensis;
Антракнозу-Colletotrichum
aculatum.

07/00011 - АС

ТОВ «Райдуга», 90325
Закарпатська обл.,
Виноградівський р-н,
с.Підвиноградів, вул. Жовтнева,
56, (код ЄДРПОУ 32695986),
номер тел.,моб.0503755329.

Закарпатська обл.,
Виноградівський р-н,
с.Підвиноградів
(земельні ділянки – 4 шт. з
кадастровими номерами:
2121284400:04:001:0065
2121284400:04:001:0064
2121284400:04:001:0026
2121284400:04:001:0027

4,72 га

Посіви редиски

№ 264-ОД
від 12.04.2019 р.

-

07/00012 - АС

ФГ «УГОЧА БЕРРІ», 90364
Закарпатська область,
Виноградівський район, с.Дюла,
вул. Лісова 1/А
(код ЄДРПОУ 40861456)
номер тел.,моб.0660806700

Закарпатська область,
Виноградівський район,
с.Дюла
(земельна ділянка з
кадастровим номером:
2121286200:03:002:0204)

7,1 га

Земельна ділянка
(Лохина)

№451-ОД
від 02.07.2019 р.

-

Бліда картопляна нематода
- Globodera pallida;
Техаська коренева гнильPhymatotrichopsis omnivore;
Несправжня колумбійська
галова нематодаMeloidogyne fallax;
Колумбійська галова
нематода-Meloidogyne
chitwoodi;
Сажка картоплі-Tecaphora
solani
Halyomorpha halys Коричнево-мармуровий
клоп;
Rhagoletis mendax Чорнична строкатокрилка;
Яблунева муха - Rhagoletis
pomonella Walsh;
Synchytrium endobiotikum
(Schibersky) Persival - рак
картоплі;
Diaporthe vaccinii Shear. В'язка гниль чорниці;
Globodera rostochiensis
(Woll.) Behr. - Золотиста
картопляна нематода

