
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕРЖАВНА НАДЗВИЧАЙНА ПРОТИЕПІЗООТИЧНА КОМІСІЯ

Протокол № 1-

Засідання Державної надзвичайної протиепізоотичиої комісії при 
Вінницькій обласній адміністрації ІЬ. &£ 2019 року

Головував: Гижко А.П.

Присутні 
Члени ДНПК:

Сидорук Г.П., Павлущик В.В., Бондар А.О., Василевський Є.В., 
Васюта Б.М., Вовченко С.Д., Волков С.А., Заіка М.П., Зубань І.В., 
Кравчук А.В., Кулявець В.Г., Осадчук І.С., Марусяк Н.Д., Мельник В.В., 
Салюк А.В., Сліпчук В.І., Слободянюк С.І., Сорочан О.П., Ткачук М.Ф., 
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1. Щодо епізоотичної ситуації на території області, та посилення 
контролю за здійсненням профілактичних заходів щодо 
африканської чуми свиней та сказу тварин.

(Гижко А .П , Сидорук Г.П., Бондар А.О., Кравчук А.В., Ткачук М.Ф., 
Гижко А.П.)

1. Взяти до відома інформацію Сидорука Г.П. -  начальника Головного 
управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області щодо епізоотичної 
ситуації на території області, та посилення контролю за здійсненням 
профілактичних щодо заходів інфекційних хвороб.

2. Погодити План протиепізоотичних заходів з профілактики основних 
інфекційних і паразитарних хвороб тварин у Вінницькій області на 2019 рік.

3. Головам Державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при 
районних державних адміністраціях та міських радах.

3.1. Посилити контроль за виконанням заходів профілактики заносу 
збудника африканської чуми свиней в свиногосподарства області.



3.2 Вжити заходів щодо посилення роботи по профілактиці та ліквідації, у 
разі виявлення, вогнищ сказу.

Державні надзвичайні 
протиепізоотнчні комісії при 
райдержадміністраціях та міських 
радах

Термін -  постійно

4. Посилити контроль за організацією заходів карантинування тварин і 
птиці при здійсненні їх переміщення , особливо при експорті та імпорті.

Головне управління
Держпродспоживслужби

у Вінницькій області 

Термін - постійно

5. З метою контролю ефективності проведення пероральної імунізації 
диких м ’ясоїдних тварин проти сказу, забезпечити організацію заходів для 
добування протягом 2019 року лисиць в обсягах , передбачених методичними 
рекомендаціями по плануванню, організації та проведенню пероральної 
імунізації диких м ’ясоїдних проти сказу.

Вінницьке обласне управління 
лісового та мисливського

господарства
Вінницьке обласне комунальне

спеціалізоване лісогосподарське
підприємство «Віноблагроліс» 
Користувачі мисливських угідь 
Головне управління

Держпродспоживслужби
у Вінницькій області

Термін -  після проведення весняної і 
осінньої вакцинації диких м ’ясоїдних.

6. З метою належного контролю за епізоотичною ситуацією у Вінницькій 
області забезпечити проведення обліку чисельності диких тварин у 
мисливських угіддях, з обов’язковим залученням спеціалістів 
Держпродспоживслужби.



Вінницьке обласне управління 
лісового та мисливського

господарства
Вінницьке обласне комунальне

спеціалізоване
лісогосподарське

підприємство «Віноблагроліс» 
Користувачі мисливських

угідь
Головне управління

Держпродспоживслужби
у  Вінницькій області

Термін — під час проведення 
обліку чисельності диких

тварин.

7. Продовжувати роботу по інформуванню населення щодо небезпеки сказу, 
АЧС, грипу птиці та виконання заходів профілактики цих хвороб.

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з

громадськістю
Головне управління

Держпродспоживслужби
у  Вінницькій області 

Термін -  протягом року.
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