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Присутні 

Члени ДНПК:
Сидорук Г.П., Павлущ ик В.В., Бондар А.О., Вовченко С.Д., 
Волков С.А., Дубовий Ю .В., Іванець А.В., Килівник О.М., 
Копачевський М .А., Кулявець В.Г., М арусях Н.Д.,
Неїлик М .М ., Петрунько Р.А., Салю к А.В., Сільченко К.М., 
Слободяню к С.І., Сорочан О.П., Студинець О.А.,
Терентьєв Ю .В., Червань В.І.

Запрош ені:
М ороз Д.А. -  головний спеціаліст відділу організації 
протиепізоотичних заходів управління благополуччя і здоров’я 
тварин Держпродспоживслужби України;
П ідболячний М .В. -  Голова Тульчинської райдержадміністра- 
ції

І. Про посилення заходів щ одо ліквідації та недопущ ення розповсю дження  
захворювання африканської чуми свиней на території області
(Гижко А.П., Сидорук Г.П., Бондар А.О., П ідболячний М .В., Гижко А.П.)

1. Взяти до відома інформацію начальника Головного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області Сидорука Г.П. про випадок 
захворювання свиней на АЧС в господарстві Ф ОП Подоляк О.В. 
смт.Кирнасівка, Тульчинського району, В інницької області та ріш ення 
державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Тульчинській
райдержадміністрації щодо визначення епізоотичним осередком по 
захворюванню домаш ніх свиней на африканську чуму ферму ФОП 
Подоляк О.В. смт. Кирнасівка, визначення зон захисту та спостереження, 
затвердження Плану заходів по ліквідації захворювання.



2. Вклю чити до зони нагляду адміністративну територію  Ілляшівської, 
сільської ради Тростянецького району та визначити для забою  свиней, які 
знаходяться в зоні захисту Приватне підприємство «ЯнТас» (Тростянецький 
район с. Ілляїнівка, вул. Ватутіна, 6).

3. Забезпечити контроль за клінічним станом свинопоголів’я у 
свиногосподарствах незалежно від форми власності в тому числі шляхом 
проведення перевірок.

Державні надзвичайні протиепізоотичні 
комісії при райдержадміністраціях та міських 
радах
управи іння Дероіспрод спожив служби в районах 
та містах обласного значення 
Термін — постійно

4. Здійснити заходи щодо унеможливлення проїзду дорогами авто та 
іншого транспорту (другорядні дороги, на яких відсутні ветеринарно- 
поліцейскі пости), ш ляхом перекопування їх, або встановленням шлагбаума.

Голова ДН П К при Тульчинській 
райдержадміністрації 
Термін -  негайно

5. Клопотати перед департаментом фінансів облдержадміністрації про 
виділення коштів в сумі 156 240 грн (розрахунок додається) Тульчинські 
районній державній лікарні ветеринарної медицини.

Головне управління Держпродспоо/сивслужби 
у  Вінницькій області 
Термін -  негайно

6 . А ктивізувати роботу щодо приведення до оптимальної щільності 
поголів’я диких кабанів в мисливських угіддях усіх форм власності, включаючи 
заказники, регіональні парки, вольєри, де утримую ться свині.

Користувачі мисливських угідь незалежно від 
форм власності 
Термін  -  постійно

7. Посилити ветеринарно-санітарний контроль за переміщ енням живих 
свиней та продукції свинарства, за роботою продовольчих ринків і ринків на 
яких здійснюється торгівля живими тваринами, а також  за забоєм тварин, у т.ч. 
подвірним.

Державні надзвичайні протиепізоотичні 
комісії при райдержадміністраціях та міських 
радах
Головне управління Держпродспоживслужби у  
Вінницькій області 
Термін  -  постійно

8. 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.

Державні надзвичайні протиепізоотичні 
комісії при райдержадміністраціях та міських 
радах
Термін - негайно
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9. Продовжити роз’ясню вальну роботу серед населення та власників тварин 

про небезпеку АЧС та заходи біозахисту приватних господарств громадян та 
підприємств, діяльність яких пов’язана з обігом, утриманням, забоєм та 
переробкою свиней.

Державні надзвичайні протиепізоотичпі 
комісії при райдержадміиістраціях, та міських 
радах
Термін - постійно

10. Про хід виконання цього ріш ення та П лану заходів з ліквідації та 
недопущення розповсю дж ення африканської чуми свиней в Ф ОП Подоляк О.В. 
смт.Кирнасівка Тульчинського району В інницької області письмово 
інформувати Держ авну надзвичайну протиепізоотичну комісію  при 
облдержадміністрації.

Голова ДН П К при Тульчинській
райдержадміністрації
Термін -  щотшіснево до зняття карантину


