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Засідання Державної надзвичайної протнепізоотнчної комісії при 
Вінницькій обласній адміністрації £. / /  2018 року

Головував: Гижко А.Н.

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 A.B., Кулявець В.Г., Осадчук І.С., Марусяк Н.Д., Мельник В.В., 
Салюк A.B., Сліпчук В.І., Слободянюк С.І., Сорочан О.П., Ткачук М.Ф., 
Червань В.І.

1. Про посилення заходів профілактика африканської чуми, сибірки та 
сказу тварин.

(Гижко А.П., Сидорук Г.П., Бондар А.О., Кравчук A.B., Ткачук М.Ф.,
Г ижко А.П.)

2. Взяти до відома інформацію Сидорука Г.П. -  начальника Головного 
управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області щодо 
посилення заходів профілактика африканської чуми, сибірки та сказу 
тварин.

3. Посилити контроль за виконанням заходів біобезпеки 
свиногосподарств незалежно від форми власності.

Районні державні адміністрації 
Голови територіальних громад, 
сільські, селищні та міські голови, 
Головне управління



Держпродспоживслужби
у  Вінницькій області 
Термін - постійно

4. Посилити контроль за проведенням заходів щодо недопущення 
перевезення живих тварин, сировини та продукції тваринного 
походження без супровідних документів.

Головне управління Національної 
поліції у  Вінницькій області, 
Районні державні адміністрації 
Термін - постійно

5. Вжити дієвих заходів щодо припинення діяльності стихійних ринків і 
припинення торгівлі та реалізації живих тварин і сировини з них в інших 
місцях, де торгівля заборонена.

Головне управління Національної 
поліції у  Вінницькій області, 
Районні державні адміністрації 
Термін - постійно

6. Провести перевірки існуючих міць захоронення тварин на відповідність 
наказу Державного комітету ветеринарної медицини від 27 жовтня 2008 
року №232 «Про затвердження Правил облаштування і утримання 
діючих, існуючих худобомогильників та біотермічних ям для 
захоронення трупів тварин у населених пунктах України».

Головне управління
Держпродспоживслужби

у  Вінницькій області 
Термін -  доОІ. 12.2018р.

7. Привести існуючі місця захоронення тварин до вимог наказу Державного 
комітету ветеринарної медицини від 27 жовтня 2008 року №232 «Про 
затвердження Правил облаштування і утримання діючих існуючих 
худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у 
населених пунктах України».

Районні державні адміністрації 
Голови територіальних громад, 
сільські, селищні та міські голови, 
Головне управління

Держпродспоживслужби
у  Вінницькій області 
Термін - до01.01.2019р.



8. Забезпечити повне охоплення щепленнями сприйнятливих тварин проти 
сибірки на території області.

Головне управління
Держпродспоживслужби

у  Вінницькій області 
Термін — постійно

9. Забезпечити наявність у закладах охорони здоров'я імунобіологічних 
препаратів для профілактики та лікування сказу і лікування ботулізму.

Департамент охорони здоров ’я
облдержадміністрації

Термін — постійно

Голова комісії А.П. ГИЖКО

В.В. ПАВЛУЩИК


