
ДЕРЖАВНА НАДЗВИЧАЙНА ПРОТИЕПIЗООТИЧНА КОМIСIЯ
ПРИ КИiВСЪКIЙ ОБЛДЕР}КАДМIНIСТРАЦII

08133, м. Вишневе, вул. Балукова, 22, тел. 406-38-13, 406-09-37

Протокол ЛЪ 2

засiдан ня Щержавноi надзвича й ноi п ротиеп iзооти ч ноi KoMicii при КиiвСьКiЙ
обласнiй державнiй адмiнiстраuiТ

вiд27 червня 2018 року

Всього членiв KoMicii: - 20
Присутнi - члени ДНПК - l7 (за списком)

Запрошенi: заступник голови Вишгородськоi райдержадмiнiстраuiТ
мельник М.г.; в. о. начальника Вишгоролського районного управлiння Головного

управлiння Щержпродспоживслужби в КиТвськiй областi - Мицик Л.В,, генеральний

директор тов <Комплекс Агромарс> - Сiгал с.я., виконавчий директор тов
<Комплекс ДгромаРс)) - Марченко о.А.. керiвник lП <<Укрветсанзавод> - Заглоцький

С.П., керiвник СквирськоТ фiлiТ flП кУкрветсанзавод> - Сiбякiн А.В.
ГОЛОВУВДВ: голова KoMiciT, заступник Голови облдержадмiнiстраrriТ

Турчак IBaH Миронович,
Протокол вела Клименок Iрина Володимирiвна - секретар KoMiciI. ЗасТУПнИк

начальника управлiння _ начальник вiддiлу органiзачiТ протиепiзоотичноТ рОбОТИ

управлiння безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноТ меДИцини ГолОвнОГО

управлiння flержпродспоживслунсби в КиТвськiй областi.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Щодо ситуацii з утилiзацiТ побiчних продуктiв тваринного походження, яка
склалася на птахофермах ТОВ <<Комплекс Агромарс>>, розташовацих на
територiТ Вишгородського району.

Про першочерговi заходи щодо забезпечення стабiльноТ роботи Сквирськоi
фiлii Щержавного пiдприемства <Укрветсанзавод)) (с. Пищикио СквирськиЙ
район)

СЛУХАЛИ:
l. Турчака IBaHa Мироновича голову, KoMicii. заступника Голсlви

облдержадмiнiстрацiТ, який оголосив план роботи засiдання KoMiciT.

2. Богача Щмитра Вiкторовича - заступника начальника управлiння
безпечностi харчових продуктiв та ветеринарнот медицини - начальника вiддiлу
безпечностi харчових продуктiв - про результати перевiрки ТОВ <Комплекс
Дгромарс)) шlодо додержання суб'сктом господарювання вимог законодавства у сферi
поводження з побiчними продуктами тваринного походження, яка була проведена

Головним управлiнням Щержпродспоживслужби в Киiвськiй областi.
3. Сiгала €вгепа Яковича - генерального директора ТОВ кКомплекс

Дгромарс) - щодо ситуацii з утилiзачiТ побiчних продуктiв тваринного походЖеНня

непризнаЧеного для споживання людиноЮ в ТоВ <Комплекс Агромарс)) та вжитi

заходи стосовно iT стабiлiзацiт.
спiвдоповiдачi:



Марченко Олексiй Андрiйович - виконавчий директор ТОВ кКомплекс АгромарС>;

Дндрущенко Андрiй Васильович - заступник директора департаменту еколОГii Та

природних pecypciB КиТвськоТ облдержадмiнiстрацiТ;
Ушинський Олександр €вгенович - заступник начальника державноТ екологiчноТ
iнспекцiТ у КиТвськiй областi.

4, Тiбежа Миколу Васильовича - першого заступника начальника Головного

управлiння fiержпродспоживслужби в Киiвськiй областi про необхiднiсть ЗверНеННя

до Кабiнету MiHicTpiB УкраТни щодо першочергових заходiв забезпечення стабiльноi

роботи СквирськоТ фiлiТ !ержавноrо пiдприсмства <Укрветсанзавод) (Ь. Пишики,
Сквирський район).

Спiвдоповiдачi:
Сiбякiн дндрiй Васильович керiвник Сквирськоi фiлii !,ержавногО

пiдприсмСтва <УкРветсанзаВод)) - про ситуацiю, яка склалася на Сквирськiй фiлiТ

!ержавного пiдприсмства кукрветсанзавод) у зв'язку з накопиченням побiчних
продуктiв тваринного походження.

Заглоцький Сергiй Павлович - керiвник Щержавного пiдприсмСтва
<укрветсанзавод)) - про технiчнi можливостi для забезпечення утилiзацiт побiчних
продуктiв тваринного походження на фiлiях fiержавного пiдприсмства
кУкрветсанзавод)),

5. Обговорення проекту рiшення KoMiciT членами ДНПК.

заслухавши i врахувавши iнформашiю доповiдачiв, думкv членiв koMiciT, що
приймалИ участЬ в обговореннi вказаних питань" комiсiсю було прийнято

РIШЕННЯ:
1. Iнформацiю доведену доповiдачами взяти до вiдома.

2. Керiвництву ТОВ кКомплекс Агромарс> вжити заходiв щодо утилiзашiТ
накопичених на птахофермах побiчних пролуктiв тваринного ПохОДЖеННя, Не

призначених для споживання людиною та забезпечити сво€часно Тх утилiзаuiю в

подальшому, Щоденно надавати до Вишгородського районного управлiннЯ
Головного управлiння !ержпродспоживслужби в КиТвськiй областi iнформацiЮ ПРО

кiлькiсть вироблених та утилiзованих побiчних пролуктiв.
Вidповidольнi : Керiвнuцmво ТОВ < Комп,пекс Аzро,п,tарс >

TepMiH * в,лцi н i.цаль н о,ио)tсл uв i mep,vtiH u

3. !иректору СквирськоТ фiлii Щержавного пiлприсмства кУкрветсанзавод)

розробити перелiк першочергових заходiв для запобiгання надзвичайних ситуацiй, а

також провести розрахунки обсягу коштiв на проведення даних захоДiв,
Вidповilальнi: luрекmор С'квuрсько't фiлii
! е ржавноzо пid прuел,хс mва < У крве mс ан з ав о d >

Терлliн - do 02.07.20I8

4. Щепартаментам фiнансiв, економiчного розвитку i торгiвлi та

агропромислового розвитку КиiвськоТ обллержадмiнiстрацiТ, Головному Управлiнню
fiержпродспоживслужби в Киiвськiй областi пiдготувати проект роЗпоряДЖенНЯ
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни та обrрунтовуючi матерiали стоаовно видiлення коштiв з

резервного фонду державного бюджету для запобiгання надзвичайних ситуашiй на

територiТ СквирськоI фiлiТ Щержавного пiдприсмства <Укрветсанзавод),
Вilповidальнi: !епарmа.\1енm фiнансiв KuLiBcbKol

об.пdерэлсаd.uiH ictпраtуii, lепарmаменlп еконо.ц,t iчнozo

розвumку i mopziвлi Кulвськоi облdержаd.мiнiсmрацil,
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! е 1l,ж, tl р сл О с п c1,1 l t, t t r; с,., t l, э к, б ч в К t.t i в с ь к i й о (l 

" 

t cl с п t i
Tep.+tiH - dо 04.07.20l8

5. Го"lовноп,tу управ.ltiннкl fiерirtпрtl,tсltоживслr,,кби в ItrrТвськiй сlб:асri" яli

робочол.л1" органу ЩерrкавнсrТ надзви.tайноТ прt,lltrепiзос,lтичноТ Kclп,riciT при КиТвськitYt

обласнiй дерrrrавнiй адмiнiстрачiт звернутися ;ro MiHicTepcTBa аграрнот полiтики га

продовоЛьства УкраТни стосовно станч прийняттrI та виконаннrI f{epxtaBHoT цiльовоТ

програN{и <Повсlдхtення з побi.lнtlпtи пр()д) li,га\IlI тварL,lнного П()хо,|IжеННЯ" шо не

при:]наLIенi д",rя спохtивання JюдIlноlо на перitlд .,ro 2020 рок\,)).
Вi0tttlBi0tt.llllli: Гt l tос;нt, |,llр(l6. l iння

,| t е р ж, п 1э о i) с, t t с 1.1K, t.t в c.,t.l, эк, б ч r; К tl i в с, ь к i Й r l (l l а с t tt i
ГepltiH - dо 0б.07.20]8

6. 2l{сlвести рiшеttня 2l[ep;ltaBttt)T нlt.l,зtзIt,rаiltrtlТ прtl rисttiз(l(lт1.I,tItill KorticiT ttри

Kr.r1BcbKil:r об-l,{ерittадпriнiс,rрirцiТ ,ttl tзiJtlrtа t o.titl paiiorlt{t]\ .-lep7ltilt]IIl.,lx a.rrriHicTpartiй.

виконко\,{iв (r.,riських рал) lIicT" .tлегriв !t{l1K пр1,1 КrlТrзськiГr об,,t.lер;ttадrriгriстрацiТ"

iнших вIiазаних l рiшеннi пiлпрltсrtств. \,сгLlноR та органiзаltiй.
В ii tt ов id а,т ь н i : Го, t о б l l e1:llpaч.l i н н я

/J е 1l ж tl 1э о i) с: п о,ж, tt в с., t.t, ж, б L.t в К u I в с ь к i й cl б.l ч с, tll i
Тер.иiн - 0о 02.07.2018

Рекомендацiя:
ltерiвництв1, ТОВ <Itомплеttс Агроrларс> iнiцiювати проведення рсlбочоi'

з1 стрiчi з ПрАТ <КtlТвобленерго)) з обговорення проб,rеrtного п1{ ГаННя ЦодО

безr-rереб iti ttогtl ен ергозабезпечен Lirl lt oTr ;к н c-lc ге й.

Проголосували члени KoMicil -

Заступник Голови KoMicii

Секретар KoMicii

за - l'7
проти - 0
утримались - 0

о.В. MaTBicHKo

I.B. Клименок
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