
 

 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕРЖАВНА НАДЗВИЧАЙНА ПРОТИЕПІЗООТИЧНА КОМІСІЯ  

 

 

22.08. 2017  р.                              м. Вінниця                                       № 7 

 

 

Рішення 

 

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Вінницькій 

обласній державній адміністрації  

 

вирішила: 

 

1.   Взяти до відома інформації: 

Начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій 

області Сидорука Г.П. щодо активізації роботи по недопущенню виникнення 

захворювання на африканську чуми свиней (далі – АЧС). 

Завідувача сектором мисливського господарства Вінницького обласного 

управління лісового та мисливського господарства Мельника В.А. про 

здійснення заходів  профілактики африканської чуми свиней в лісомисливських 

господарствах.  

2. Активізувати роботу ДНПК при районних державних 

адміністраціях та міських радах щодо профілактики занесення та 

розповсюдження вірусу АЧС на підконтрольних територіях. 

 

Державні надзвичайні 

протиепізоотичні комісії при 

райдержадміністраціях та міських 

радах  

Термін - постійно  
 

3. Провести уточнення   чисельності диких кабанів в мисливських угіддях 

області. Визначити  наявність  кабанів по користувачах мисливських угідь, їх 

оптимальну чисельність та понад допустиму  кількість кабанів, на яку 

необхідно отримати дозвіл на відстріл. 

 

Обласне управління лісового та 

мисливського господарства, обласна 

організація УТМР,користувачі                                                              

мисливських угідь, незалежно від 

форм власності  

Термін - до 05.09.2017р. 
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 4. Звернутися повторно до Держлісагенства, МінАПК та Мінприроди  

щодо отримання лімітів добування дикого кабана користувачами мисливських 

угідь на сезон полювання 2017-2018 років.  

 

Обласне управління лісового та 

мисливського господарства   

Термін - до  01.09.2017 р. 
 

5. Здійснити заходи щодо зменшення чисельності диких кабанів в 

мисливських господарствах усіх форм власності таким чином, щоб щільність 

дикого кабана на 1000 гектарів угідь відповідала мінімальній за якої 

дозволяється добування. 

Обласне управління лісового та 

мисливського господарства, 

користувачі мисливських угідь, 

незалежно від форм власності 

Термін – в мисливський сезон    

2017/2018 років 
 

6. Про всі випадки загибелі або невластивої поведінки диких свиней 

повідомляти державні установи ветеринарної медицини Вінницької області. 

 

Користувачі мисливських угідь, не 

залежно від форм власності 

Термін – постійно 
 

7. В разі виявлення серед свиней в мисливських господарствах 

захворювання на АЧС  проводити заходи щодо повної депопулізації в них 

поголів’я диких кабанів. 

Обласне управління лісового та 

мисливського господарства,  

Головне управління Держпродспожив-

служби у Вінницькій області 
 

8. Забезпечити відбір проб біологічного матеріалу від усіх виявлених 

загиблих (враховуючи тварин, що загинули в ДТП) і відстріляних диких кабанів 

впродовж полювання або при проведенні будь-яких інших заходів (крім тих, які 

знищені в неблагополучних щодо АЧС осередках). 

 

Обласне управління лісового та 

мисливського господарства,  

Головне управління Держпродспожив-

служби у Вінницькій області 

Термін – постійно 
 

9. Відібраний біологічний матеріал, з дотриманням заходів 

біобезпеки, доставляти до Вінницької регіональної державної лабораторії 

ветеринарної медицини для подальшого направлення до Державного науково-
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дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної 

експертизи для проведення відповідних досліджень. 

 

Головне управління Держпродспожив-

служби у Вінницькій області 

Термін - постійно 
 

10. Дозволяти використання туш впольованих диких кабанів лише 

після отримання негативних результатів лабораторних досліджень. 

 

Обласне управління лісового та 

мисливського господарства, 

користувачі мисливських угідь, не 

залежно від форм власності, 

Головне управління Держпродспожив-

служби у Вінницькій області 

Термін – постійно 

 

11. Переміщення диких кабанів з вольєрних господарств здійснювати 

за погодженням Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій 

області.                                                                    

Власники вольєрних господарств, 

Головне управління Держпродспожив-

служби у Вінницькій області 

Термін – постійно 
 

12. Посилити роботу щодо інформування керівників та користувачів 

мисливських угідь, мисливців про заходи щодо недопущення африканської 

чуми свиней, проведення заходів щодо  регулювання  чисельності дикого 

кабана.   

Обласне управління лісового та 

  мисливського господарства, 

обласна організація УТМР  

Термін – постійно 
 

13. Інформувати Головне управління Держпродспоживслужби у 

Вінницькій області про впольованих протягом  тижня диких кабанів та 

відібрані проби для діагностичних досліджень. 

 

Обласне управління лісового та                                                                            

мисливського господарства, 

обласна організація УТМР 

  Термін - щосереди наступного тижня 

 

14.  З метою стимуляції відстрілу дикого кабана рекомендувати 

зменшити вартість ліцензії на добування дикого кабана. 

Обласне управління лісового та                                                                            

мисливського господарства, 
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обласна організація УТМР 

Користувачі мисливських угідь, не    

залежно від форм власності 

Термін – до початку мисливського   

сезону  2017/2018 років 

 

15. Закупівлю кормів для годівлі диких тварин, в тому числі дикого 

кабана, здійснювати з територій  благополучних щодо заразних хвороб тварин 

та при наявності відповідних документів. 

 

Користувачі мисливських угідь, не    

залежно від форм власності 

Термін – постійно 

 

16.   Проінформувати голову Державної надзвичайної протиепізоотичної 

комісії при Вінницькій обласній державній адміністрації про виконання даного 

рішення. 

 

Обласне управління лісового та                                                                            

мисливського господарства, 

обласна організація УТМР 

Термін – до  15.09.2017р. та  

01.12.2018р. 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                     підпис                                         А.П. Гижко 

 

 

 

Секретар                                              підпис                                  В.В. Павлущик 


