ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНА НАДЗВИЧАЙНА ПРОТИЕПІЗООТИЧНА КОМІСІЯ

Протокол № 7
Засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при
Вінницькій обласній адміністрації від /< * ,
2016 року.

Головував: Гижко А.П.
Присутні
Члени ДНПК:
Сидорук Г.П., Павлущик В.В., Бондар
А.О., Вайсман В.А., Вовченко С.Д.,
Волков С.А., Дубовий Ю.В., Іванець
А.В., Килівник О.М., Копачевський
М.А., Кулявець В.Г., Марусяк Н.Д.,
Неїлик М.М., Салюк А.В., Сільченко
К.М., Слободянюк С.І., Сорочан О.П.,
Студинець О.А., Терентьєв Ю.В.,
Ткачук М.Ф., Червань В.І.
Запрошені: (Савенко В.М.)

І. Про посилення заходів профілактики щодо захворювання свиней на
африканську чуму.
(ГижкоА.П. Сидорук Г.П. Бондар А.О. Студинець О.А. ГижкоА .П .)

1.
Взяти до відома інформацію:
Сидорука
Г.П.
в.о.
начальника
головного
управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області, щодо заходів по недопущенню
занесення збудника африканської чуми свиней на територію області.
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2. Забезпечити неухильне виконання рішень Державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України № 1 від 10
березня 2015 року, №2 від 17.07.2015, №3 від 31.07.2015, №4
від 14.09.2015, №1 від 17. 06.2016 та попередніх рішень ДНПК при ОДА.
Голови Д Н П К при райдерлсадміністраціях
та міських радах
Термін - постійно

3. Підвищити відповідальність громадян за недотримання ветеринарносанітарних вимог до утримання свиней та дії, що призводять до виникнення
захворювання на АЧС та розповсюдження збудника цієї хвороби. Організувати
вибіркові спільні перевірки на рівні районів. Провести на місцевому рівні
базову підготовку (організація навчання) визначених груп патрульних
поліцейських із питань біобезпеки.
Головне управління Національної поліції у
В інницькі й област і,
Головне управління Дероіспродспоживслужб и у Вінницькій області
Держ авні надзвичайні протиепізоотичні
комісії при райдерж адміністраціях та
міських радах
Термін - постійно

4. Активізувати роботу щодо приведення до оптимальної щільності
поголів’я диких кабанів в мисливських угіддях усіх форм власності, включаючи
заказники, регіональні парки, вольєри, де утримуються свині.
Користувачі мисливських угідь незалежно
від форм власності
Термін - постійно

5. Підготувати пропозицію щодо удосконалення нормативно-правових
актів стосовно регулювання чисельності диких кабанів, та надати на розгляд
голові державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при обласній
державній адміністрації.
Вінницьке обласне управління
лісового та мисливського господарства
Термін - до 22.07.2016 року.

6. Посилити ветеринарно-санітарний контроль за переміщенням живих
свиней та продукції свинарства, за продовольчими ринками і ринкам по
торгівлі живими тваринами, а також за подвірним забоєм тварин.
Держ авні надзвичайні протиепізоотичні
комісії при райдерж адміністраціях та
міських радах
Головне управл іння Держпродспож ивслужб и у Вінницькій області

з
Термін

-

постійно

I . Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації,
державним надзвичайним протиепізоотичним комісіям при
райдержадміністраціях та міських радах, Правлінню обласної спілки
споживчих товариств, власникам та керівникам агропродовольчих ринків
провести роз’яснювальну роботу з юридичними та фізичними особами, які
займаються закупівлею живих свиней на переробних підприємствах та
подвірно, щодо небезпеки занесення збудника африканської чуми свиней на
територію області та рекоминдувати тимчасово утриматись від завезення
свинопоголів’я із інших областей.
Термін - до 29.07.2016року

8. Вжити невідкладних заходів щодо утилізації харчових відходів із місць
громадського харчування і закладів відпочинку та недопущення їх
використання для згодовування свиням.
Головне управиіння Держпродспож ивслужб и у Вінницькій області
Термін - постійно

9.
Забезпечити
контроль
за
дотриманням
всіма
суб’єктами
господарювання, незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність
яких пов’язана з утриманням, забоєм та переробкою свиней та продукції з них,
ветеринарно-санітарного законодавства, зокрема щодо «закритого» режиму
роботи, в разі неможливості виконання, припиняти їх діяльність відповідно до
діючого законодавства.
Держ авні надзвичайні протиепізоетичні
комісії при райдерж адміністраціях та
міських радах
Термін - негайно

10. Створити спільні мобільні робочі групи для контролю переміщення
підконтрольних вантажів на автошляхах області. Особливу увагу звернути на
Барський,
Бершадський, Гайсинський,
Ілінецький , Оратівський та
Теплицький райони.
Головне управління Національної поліції у
Вінницькій області,
Головне управління Держ продспож ивслуж би у Вінницькій області.
Держ авні надзвичайні протиепізоотичні
комісії при райдерж адміністраціях та
міських радах.
Термін - до 01.08.2016 року.

II. Продовжити роз’яснювальну роботу серед населення та власників
тварин про небезпеку АЧС та заходи біозахисту приватних господарств
громадян та підприємств, діяльність яких пов’язана з обігом свиней.

Держ ави і надзвичайн і протиепізоотичні
комісії при райдерж адміністраціях, та
міських радах
Термін - постійно

12. Розробити та впровадити на рівні місцевих органів влади програми
заміщення утримання свиней на альтернативні види тварин. В програмах
врахувати заохочувальні заходи. Долучити до роботи великотоварних
виробників свинини.
Департамент агропромислового розвитку
о блдержадм ін істраці ї
Термін - 01.09.2016 року.

13. Продовжити моніторинг циркуляції збудника АЧС серед диких та
домашніх свиней. Звітувати перед Головою ДНПК при облдержадміністрації
про результати письмово.
Управління
Держ продспож ивслуж би
районах та містах обласного значення
Термін - щомісячно

в

II.
Вилучення з обігу неякісної продукції тваринного походження
(ультра- пастеризованого молока - 1%, гумунітарна допомога з
сполучених штатів Америки для громадян організації «Милосердний
самарянин України»).
(ГижкоА.П. Сидорук Г.П. Савенко В.М. ГижкоА.П.)

1. Взяти до уваги інформації в.о. начальника Головного управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області Сидорука Г.П. , директора
громадської організації «Милосердний Самарянин України» Савенка В.М.
щодо вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції тваринного
походження (ультра- пастеризованого молока - 1%, гумунітарна допомога з
сполучених штатів Америки для громадян організації «Милосердний
самарянин України»).

2. У зв’язку з тим, що на молочну продукцію ( ультрапастеризоване
молоко 1% жирності загальною вагою 9 400 кг, партія номер 0-1745Т2.27,
упаковка виробництва компанії Оеап Гоосіз з терміном придатності до 23 липня
2016 року загальною вагою 9 400 кг), яка надійшла 08 лютого 2016 року на
адресу громадської організації «Милосердний Самарянин України» (юридична
адреса: вул. Енгельса, буд. 37А, кв. 143, м. Вінниця, ідентифікаційний код
39626341) згідно транспортної накладної НВОІЛ 79797 виданої 11 грудня
2015р. як гуманітарна допомога (експортер: корпорація «Милосердний
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Самарянин», Портленд, Орегон 97266, Сполучені Штати Америки) відсутній
ветеринарний сертифікат, який би підтверджував безпечність даної продукції, з
метою недопущення виникнення особливо небезпечних інфекційних хвороб
спільних для людей та тварин і негативного впливу неякісної та небезпечної
продукції на життя та здоров’я людини, майно і довкілля, керуючись Указом
Президента України № 192/2001 від 22.03.2001 р. «Про невідкладні заходи
щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні», ст. 37 Закону
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів» від 22.07.2014 № 1602 -VII, ст. ст. 1,5,7,13,17 Закону України
«Про вилучення з обігу, переробку утилізацію, знищення або подальше
використання небезпечної продукції» № 1393 від 14.01.2000 р. дану продукцію
визнати небезпечною та вилучити з обігу.
3. Молочну продукцію (ультрапастеризоване молоко 1% жирності, партія
номер 0-1745Т2.27, упаковка виробництва компанії Беап Роосів з терміном
придатності до 23 липня 2016 року) вилучити з обігу та відправити на
переробку у відповідних технологічних режимах на Калинівську філію ДП
«У крветсанзавод».
4. Відповідальність за транспортування, охорону вантажу при його
транспортуванні та переробку вищезазначеної молочної продукції покласти на
Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.
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