
ДЕРЖАВНА НАДЗВИЧАЙНА ПРОТИЕПIЗООТИЧНА KOMICIЯ
ПРИ КИiВСЬКIЙ ОБЛДЕРЖАДМIНIСТРАЦII

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

Протокол ЛЪ 3
засiдання Щержавноi надзвичайноi протиепiзоотичноi KoMiciT при КиiЪськiй обласнiй

державнiй адмiнiстрацii
вiд 28 вересня 2018 року

Всього членiв KoMicii: - 20
Присутнi - члени ДНПК - 13 (за списком)

Запрошенi: Голови ДНПК при райдержадмiнiстрацiях та мiськвиконкомах,
начаJIьники районних, Iванкiвського мiжрайонного, Бiлоцеркiвського мiського управлiнь
Головного управлiння Щержпродспоживслужби в КиiЪськiй областi, застуIIник начаJIьника
вiддiлу органiзацii протиепiзоотичноi роботи управлiння безпечностi харчових продуктiв та
ветеринарноТ медицини Головного управлiння !ержпродспоживслужби в КиiЪоькiй областi,
керiвник ПАТ кАгрокомбiнат кКалита> - Сарана Т.А., представники Рада бiзнес-омбудсмена

- Величко О.А., Кученко В.

ГОЛОВУВАВ: голова KoMicii, заступник Голови облдержадмiнiстрацiТ - Турчак IBaH
Миронович.

Протокол вела Клименок Iрина Володимирiвна - секретар KoMiciT, заступник
начальника угrравлiння - начальник вiддiлу органiзацii протиепiзоотичноi роботи управлiння
безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноТ медицини Головного управлiння
Щерiкпродспоживслужби в КиТвськiй областi.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
<<Епiзоотична ситуацiя щодо африканськоТ чуми свиней в УкраiЪi та областi. Стан

органiзацil та виконання заходiв з недопущення занесення та розповсюдження
збудника АЧС>

Голови
облдержадмiнiстрацiТ, який оголосив план роботи засiдання KoMicii.

2. Сарана Тараса Анатолiйовича - керiвника ПАТ <Агрокомбiнат <<Ка-rrита> - про
розгJIяд звернення голови правлiння ПАТ <Агрокомбiнат кКалита> щодо питання
вiдшкодування майновоi шкоди (збиткiв) у зв'язку з виникненням африканськоi чуми свиней
в 2015 роцi. Спiвдоповiдач: перший заступник начальника Головного управлiння
Щержпродспо}Itивслужби в Киiвськiй областi Тiбеж Микола Васильович

3. Тiбежа Миколу Васильовича першого заступника начаJ.Iьника Головного
управлiння Щержпродспоживслужби в Киiвськiй областi - про епiзоотичну ситуацiю щодо
африканськоi чуми свиней в YKpaiHi та областi. Стан виконання заходiв щодо профiлактики
АЧС в областi.

З. Iванiщенка Петра Андрiйовича - голову ДНПК при Яготинськiй РДА - про стан
виконання заходiв щодо лiквiдацiТ осередку АЧС в Яготинському районi.
Спiвдоповiдач: начальник Яготинського районного управлiння Омельченко Анатолiй
Володимирович.

4. Возного Олександра Павловича - першого заступника голови TeTiTBcbKoT

райлержадмiнiстрацii - щодо виконання заходiв з лiквiдацii осередку АЧС в TeTiTBcbKoMy

районi.



СпiвдоповЦач: начальник
станiславiвна.

Тетiiвського районного управлiння Ковальчук Iрина

5. Мозгового Валерiя Миколайовича - голову Згурiвськоi райдержадмiнiстрацii -
про стан виконання заходiв щодо лiквiдацii осередку АЧС в Згурiвському районi
Спiвдоповiдач: нача-пьник Згурiвського районного управлiння Щанков Леонiд Iгорович.

6, Гнатюка Олексанлра Володимировича - заступника Голови ЩНПК MaKapiBcbKoT

райдержадмiнiстрацii - про стан виконання заходiв щодо лiквiдацii осередку АЧС в
MaKapiBcbKoMy районi.

7. Гриня Василя Андрiйовича - заступника начаJIьника управлiння - завiдувача
сектором мисливського господарства Киiвського обласного та по MicTi Киеву управлiння
лiсового та мисливського господарства про здiйснення заходiв з депопуляцiТ диких кабанiв
на територii Киiвськоi областi.

8. Стасенко Людмилу Василiвну - заступника начальника вiддiлу органiзацii
протиепiзоотичноi роботи - про епiзоотичну rцодо сказу тварин на територii областi та
проведення ociHHboi кампанiТ з пероральноТ iмунiзацii диких м'ясоiДних тварин.

9. Обговорення проекту рiшення KoMicii членами ДНПК.

Заслухавши i врахувавши iнформацiю доповiдачiв, думку членiв KoMicii, що приймали

участь в обговореннi вказаних питань) комiсiсю було прийнято

РIШЕННЯ:

1. Iнформацiю доведену доповiдачами взяти до вiдома.

2. Головам райдержадмiнiстрацiй (мiоьквиконкомiв) забезпечити пiд особисту
вiдповiдальнiсть контроль за свосчаснiстю та ефективнiстю виконання рiшень .Щержавних
надзвичайних протиепiзоотичних комiсiй при Кабiнетi MiHicTpiB Украiни, Киiвськiй
обласнiй дерх<авнiй адмiнiстрацii, райдерх<адмiнiстрацiях (мiськвиконкомах) щодо заходiв з

профiлактики Та лiквiдацiТ ^у,#::;:;::;#:":,:;k::#:#:i:tr;:;;територiях,
л,tiськвuконкол,tiв
Tep"MiH - посmiйно

3, Провести засiдання державних надзвичайних протиепiзоотичних комiсiй при
райдержадмiнiстрацiях (мiськвиконкомах), на яких розглянути питання стану виконання
заходiв щодо профiлактики африканськоi чуми свиней Еа територii району (MicTa).
Попередити власникiв (керiвникiв) сiльськогосподарських пiдприсмств, що утримують
свиней, посадових осiб органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого саNIоврядування,
пiдприсмств та установ вiдповiдно до повнова}кень про персонапьну вiдповiда,тьнiсть за
невиконання рiшень Щержавних надзвичайних протиепiзоотичних комiсiй при Кабiнетi
MiHicTpiB Украiни, Киiвськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацii, райдержадмiнiстрацiях
(мiськвиконкомах) щодо заходiв з профiлактики та лiквiдацii африканськоi чуми свиней на
територiях районiв (MicT).

Вidповidальнi: Головu lерэtсавнuх наDзвuчайнuх
проmuепiзооmuчнuх кол,tiсiй прu райdержаdмiнiсmрацiях
(мiськвuконколлах)
Терлпiн - do 12.10.2018

4. Пролов}Itити заходи tцодо депопуляцiТ (зния<ення чисельностi) диких кабанiв на
територiТ областi з дотриманням вимог пункту б протоколу NЪ3 засiдання ,Щержавноi
надзвичайноi протиепiзоотичноi KoMicii при Кабiнетi MiHicTpiB Украiни вiд 20 вересня 2017

року,
Вidlоовilсьцьнi: Kul'BcbKe обласне mа по м. KueBy управлiння
лiсовоео mа л,хuслuвськоzо zоспоdарсmва; dержавна орzанiзацiя
к.Пiсове zсlспос)сt.рспriо l Бiлоозерське>,, реzicll tct:tbttttit

.,Lat tdtuсtфпll tuй парli KTpaxll,te.tttlpiB >; !еlээtс,сtвt te а?еllпl,сl?1во

Yt;llctltttt :J ))пpa(j.liHLlrl зоноIо вidч)lлtс:елtлtя; lepltc:ctBllct el;o.1()?iLtHLl

ittcltt,t;tliя у Ktti'ccbb,iit oб.luctlti. t;еlliбц7luч .l1l1C.?i16c,i,/i1/.y



I

?оспоdарсmв; Головне
кuiвськiй обласmi
TepMiH - dо сmабiлiзацii'

управлiння lержпроdспожuвслуэюбu в

епiзооmачноt сumуацii

5. Пiд час проведення вiдстрiлу диких кабанiв, забезпечити разом iз спецiалiстами
раЙонних управлiнь Головного управлiння ,Щержпродспоживслужби в КиiЪськiй областi,
Киiвського обласного та по м. Киеву управлiння лiсового та мисливського господарства
вiдбiр зразкiв бiоматерiалу для лабораторного дослiдження на АЧС. Про проведення
вiдстрiлу складати вiдповiднi акти за участi представникiв Киiвського обласного та по м.
Киеву управлiння лiсового та мисливського господарства, Головного управлiння
Щержпродспо>ttивслуя<би в КиТвськiй областi та користрачiв мисливських угiдь. При
проведеннi вказаних заходiв забезпечити дотримання необхiдних умов бiобезпеки та заходiв
безпеки при полюваннi.

Вidповidальнi: керiвнuкu л4uслl,lвськllх zоспоdарсmв, KuiBcbKe
обласне mа по л4. Кuсву управлiння лiсовоzо mа ]иuслuвсько?о
zоспоdарсmва; dержавна орzанiзацiя кЛiсове zоспоdарсmво))
Бiлоозерське>; реziональнuй ланdu,Lафmнuй парк кТрахmел,tuрiв>,,

!ерэtсавне а?,енmсmво Украiнu з управлiння зоною вidчулtсення,,
Головне управлiння !ержпроdспожuвслужбu в Кulвськiй обласmi
Терлliн - do сmабiлiзацit епiзоопtuчно'i сumуацii

6. Головам районних державних адмiнiстрацiй (мiськвиконкомiв) посилити взасмодiю
З органами нацiональноi полiцii щодо в)Itиття заходiв iз припинення дiяльностi стихiйноi
торгiвлi живими тваринами та продуктами тваринного походження, перемiтцення тварин без
вiдповiдних ветеринарних документiв.

ВiDпоBid альHi : ГолoBt t райdержаdмiнiсmрацiй, л,tiськвuконкол,tiв,
сiльськuх mа селuu4нuх раd; ГУ Нацiональноl'полiцit'в Кuiвськiй
обласпli mа йоzо mерuп,tорiальнi пidрозdiлu; Головне управлiння
lержпроd спожuвслужбu в Кuiв ськiй обласmi
Терл,tiн - посmiйно

7. Враховуючи ускладнення епiзоотичноТ ситуацii щодо африканськоi чуми свиней на
ТеРитОрii областi доручити Головному управлiнню Щержпродспоживслужби в КиiЪськiй
областi в рамках наданих повноважень, здiйснити позаплановi заходи державного нагляду
(контролю) стосовно суб'сктiв господарювання рiзних фор' власностi, що здiйснюють
дiяльнiсть з розведення, вирощування, забою свиней, обiгу продукцii з них та
аГРОПРОДОВОЛЬчих ринкiв. За результатами перевiрки надати довiдку головi KoMicii,

вidповidальнi: Головне управлiння !ерuспроdспоэtсuвслуuсбu в
кuiвськiй обласmi
Tep"MiH - Do 26.10.2018

8. ПОСилити iнформацiйно - роз'яснювальну роботу серед суб'сктiв господарювання,
щО здiЙснюють дiяльнiсть з розведення, вирощування, забою свиней та обiгу продукцii з них,
а також серед населення щодо заходiв з профiлактики АЧС.

ВiDповidальнi: Головне управлiння !ержпроdспожuвслужбu в
Кulвськiй обласmi; Управлiння iнфорл,tацi| mа зв'язкiв з
zp ол,tаd ськiсmю о блd ерuс adMiHi сmр ацii' ; р айd ерэtсаd*tiнiсmрацii mа
орzанu лliсцевоzо сал,tовряdування
TepMiH - посmiйно

9. Головам районних дер}кавних адмiнiстрацiй (мiськвиконкомiв) утворити KoMicii у
складi представникiв нацiональноТ полiцii, вiддiлу агропроцiIислового розвитку, районних
(мiського), мiжрайонного управлiнь Головного управлiння Щержпролспоживслужби в
Киiвськiй областi. Комiсiям провести обстеження вiдповiдних адмiнiстративних територiй на
ПреДмет встановлення Еезаресстрованих суб'ектiв господарювання, що здiйснюють
Дiяльнiсть з вирощування, утримання свиней ii забою, реалiзацii м'яса та м'ясопродуктiв.



в id по в id ал bHi : Голо вu райd ерэtсаdмiнi сmрацiй, tпiськвuконкол,tiв,
начальнuкu районнuх (л,tiськоzо), лliэtсрайонноzо управлiння
головноzо управлiння fерuспроdспоасuвслуuсбu в Кui|вськiй
обласmi
Терлоiн - dо 26.10.2018

10. Головам мiських, сiльських (селищних) рад органiзувати проведення обстежень
ПРИЛеГЛИХ ДО НаСеЛеНИХ ПУНКТiВ ТеРиторiй (стихiйних смiттезвалищ та iH.) з метою
виявленнЯ трупiВ загиблиХ тварин (побiчних продуктiв тваринного походження), у разi ixвиявленнЯ вживатИ заходИ передбаченi IнструкцiеЮ з профiлактики та боротьби з
африканською чумою свиней.

В idпо в id альнi : Головl' л,tiськuх, сiльськuх (с елutцнt ш) р аd.
Конmроль за районнuл,tu (лliськu.л,tu) !НПК
Терлаiн - постiйно

1 1. Керiвництву ПАТ кАгрокомбiнат <Калита> надати нilлежним чином завiренi
документи, Що пiдтверджують збитки та витрати на проведення заходiв з лiквiдацii
африканськоТ чуIии свиней до департаментiв агропромислового розвитку9 фiнансiв,економiчного розвитку та торгiвлi з метою ix перевiрки таобгру"rу"u""r.

Вidповidальнi: Правлiння пдТ кАzрокомбiнаm кКалъlmалl,.
dепарmал,tенmu аZропрол4uсловоZо розвumку, фiнансiв,
е кон олliчн о ? о р о звumку mа mорziвл i
Терлаiн - Do 10.10.2018

l2. Вrкити негайних заходiв щодо вiдшкодування збиткiв власникам вилучених тварин
(свиней) у зв'язку з випадками африканськоi ч}ми свиней в селах Аркадiiвка Згурiвського
ЧuЙ.О.IУ, 

МаТЯПtiВКа ОбУхiвсЬкого району, Наливайкiвка Макарiвського району та м. тетiiъ
ТетiiЪського району.

Вidповidальнi: Зzурiвська райdерэtсаdл,tiнiсmрацiя, Обухiвська
райdерэlсаdмiнiсmрацiя, TemiiBcbka лtiська об'еdнана
mерumорiальна zpol+,tada; MaKapiBcbKa райdерuсаdмiнiсmрацiя,.dепарmам,енm аzропролпuсловоzо розвumку
о бл d ерлс adMi н i с mр ацi i.

TepMiH -неzайно

1з, Головам районних державних адмiнiстрацiй, мiськвиконкомiв iнiцiювати
розроблення та подання на розгляд сесiй районних (мiських) рад цiльових програм rцодо
профiлактики африканськоi чуми свиней, в яких передбачиr"-uйдurп" iз мiсцевих^бюджетiв
на вiдшкодування майновоi шкоди (збиткiв), завданоi особам у разi виникнення дчс та
запровадження карантину.

Вidповidальнi: Головu районнuх dерэtсавнuх аdллiнiсmрацiй,
.л,ti ськвuконкол,riв, н ачальнuкu р айоннuх (l,ti сько z о), м i lюрай i н н о z о
управлiнь Головноzо управлiння !ерэtспроdспоэtсuвслуuсбu в
кuiвськiй обласmi
TepMiH - неzайно

14, З метою виконання рекомендацii постiйноi koMicii з питань агропромислового
комплексу та земельних вiдносин Китвськоi обласноi Ради доручити департаменту
агропромислового розвитку та департаменту фiнансiв Киiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацiт спiльно з Головним управлiння Щержпролспоживслужби в Киiвськот областi
вiдпрацювати питання lцодо порядку вiдшкодувu""" 

""пучених 
пiд час спалаху дчс свиней

на територii КиТвськоi областi з бюджету КиiвськоТ облаiтi та подати вiдпрацьованi i
погодженi з Головою постiйноi KoMicii з питань агропромислового комплексу та земельних
вiдносин Киiвськоi обласноТ ради пропозицiТ,u ро.iпод сесii КиiвськоТ обласноi ради.



8ldrorl0atr,Hd.' ýепарпмллtеttttl аtроrцимlлr,|tuвl)?а pvyllrrmry;
acn({trt,(lu(,./rr, $liHпttciB Alrt}ct,Krll' облuс,ноl' tlер.жавпоl'
crd.uiliitTrlдrlr1l'i; Гtl.цl|вtlе vnstua,uitttя ýер;жtлlпiспо;}ýll{l*lу)lсбil в
Klri'rrc,bKtli tl6,Irlc,rti

, Тарviп - dа 10.10.2018

,15, Головному ynpeвлiHttttr /{ержпродсl1(,lж}lвслужбlt в KmTncbrcilt облас,гi звернугися доýержпроДспоживсл1,*о* о fuIirricTcpclъa аr,рарноi tlолiтлtк}r Tn llродоltоJlьстRtl Украiши зПРОПОЗПЦiеЮ Щодо iнiцiюванпя зпtiп дЬ 
" 

Кодексу УкраТни про адмiliiс,грrrгивrriправопорушення та KpmrrtiH&IlI}II()R) кOдексу YKpilТrtlr в чitстппilri:tо"rц*uiпtя адп,лilliоз,рtrгивuоТ(крнмiна,rrЬноi) вiдповЙа-,rьностi зil l10р),L[tен}lя Be,l,cpltl{ýpl{oг0 зrкоl{.,давс.гI}8,
BilпoBidmlbtti: Голосtttе упlлавлitлttя !ерэlспроасполеuвслуаtсбч в
fflti'ccbKoi' cl б.ц ttc: п t i

16, .Щержавнltм

TBp,ttiH - do l2.I0.20I8

райлержМмiнiстрацiях (MicbKBltKoHKoMax) прийнйи pi,;.,r;, 
";;;" зобов'язат" op.u"*

ylсцевого са]\,rоврядування забезпечlrтш пр0l]едення облiку всього свинопоголiв'я в
lнд}IвlдуаJIъниХ господарства-\ нilселеннЯ на вiдгlовiдних територiях. ЩоквартальноiНфОРМУВаТИ ПРО НuЯВ"ё поголii'я parioHHi (MicbKe), мiжрайонне управлiння Головного
управлiняя .щержпродспожпвелужби в Киiъськiй областi.

вidповidольнi: Головu [epжaBHtlx наOзвuчайнttх
пропtuеtliзооltlлlчнllх KoMiciй прu райdержаdмiнiсmрацiж
(lx i cbKBuKoHKoltж), н ач м ьнuкu районнtм (MicbKoe о), мiэrcрайонн oza
упраааiння Го.цовноzо управлiння !ерuспроdспоасuвслуэtс'бu в

t l .,
л1//6cbK/t/ оо.цас lll I

Терлliн - 0I.] I.20]8 в поdмьtцому посmiiiно

, |7. Головам ffержавних яадзвичайних протиепiзоотичних комiсiй при
]райлержадмiнiстрацiях (мiськвиконкомах) розгJUIнуги питання профiлактики сказу Еа
територii районiв (MicT) та забезгlеч}lти проведення роз'яснювiUIьноi роботи серед nuaan"rr"

; та повiдомити сiльськi (селищнi) ради, керiвникiв 
""aп""""*их угiдь, сiльськогосподарсъких

' ПiДПРИеМСТВ ЩОД0 ЛРОВеДеННя ociHHboi кампанii з пepopaJlbHoi iмунiзацiт диких м,ясо,tдних
тварин на територii КиiвськоТ областi.

вidповidrшьнi: Головu
проmuепiзооmuчнuх комiсiй
(MicbKBuKoHKoMax)

TepMiH - to 12.I0.2018

!ерэlсавнttх наdзвuчайнtм
прu райdержаdмiнiсmрацiж

_ 18. .Щовести рiшення [ержавноiнадзвичайноТ протиепiзооти.пtоТ KoMicii при КиiЪськiй
ОбЛЛеРЖаДМiЯiСТРаЦii ДО вiдома голiв_ районних державнпх адпriнiстрацiй, викоrrкомiв
(мiських рад) MicT, членiв днпк при Киiвськiй облдержадмiнiстрацii, iнших вказаних у
рiшеннi пiдприсмств, установ та органiзацiй.

в i 0 п о в id ьс ь н i : Г о л о в н е у пр ав л i н н я ! ерэlспр о ё с п о acu в с луэtсб u в
кulвськiй обласпli
Терлtiн - dо 02.10.2018 |

IJроголосувалl-l чл{)ни KoMiciT - за-13
проти - 0

утримались - 0

I.M. Турч*к

I.B. Клименок

j

!

I

l

Голова KoMiciI

Секретар KoMicii

надзвlл.lаttiнлtм прс}тt{епlзоотичним комlсlям при


