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Протокол ЛЬ l
засiдання .щерлсавноi падзвичайноi протпепiзоотичноi koMicii при Киiъськiй об.lасltiн

державнiй адмiнiстрацii
09 липня 20l9 рок1
11.00 година
KiM.740головувАв: голова koMicii, перший заступник Голови облдержадмiнiстраuii - СвишlеваСвiтлана IBaHiBHa

Присутнi - члени ДIШК - (за списком)
Запрошенi: Голови д{пк при районних державних алмiнiстраuiях (мiськвик()liк \,]]]\
начапьЕиКи (в, о. начаьНикiв) райОнних, Iванкiвського мiхсрЙонного, Бiлоцеркiвськrll,,мiськогО управлiнЬ, IрпiнсьКого ъiллiЛу ГоловнОго управЛiння ЩерЖпродспоживс,tужби tзКиiЪськiй областi; начальниК управлiння благоустроЬ ,u .uопогii ЩепартаJ\,Iенту жи'лоl]окомуЕального госпОдарсfва БiлоцеркiвськоТ MicbKoi ради; провiдний лiкар вЪтеринарrrоi'
МеДИЦИНИ - еПiЗООТОЛОГ БiЛОЦеРКiВСЬКОi мiськоi держазноi лiкарнi ветеринарноi медиr{ини.представники громадських оргаrriзацiй, що здiйснюють зtжоди з реryлюв€tння чисе..,ьltос1.1
безпритульIIих тварин (список додаеться).

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
<<впiзоотична ситуацiя щодо африканськоi чуми свиней та сказу твариt{ в
областi, Проблемнi питапня утримання домашнiх тварин та регулювання

. чисеJIьностi безпритульних тварин гумапними методами>
t, Itpo епlзоотичну сиryацiю щодо африканськоi чуми свиней в ykpaiHi та областi.

стан виконання за<одiв щодо ii профiлактики.

червоноi лисиtli tta

3, ПрО епiзоотиЧну ситуаIIiю щодО сказУ тварин на територii областi та проблемнi
питання реryлювЕlнЕя чисельностi безпритульних тварин в населених пунктах областi.

4, Про доовiд роботи з реryлювання чисельноЪтi безпритульних тварин у м. Бi;liй
Щерквi.

СЛУХАЛИ:
1, Про епiзоотпчну ситуацiю щодо африканськоi чуми свиней в ykpailri I аобластi, стан впконання заходiв щодо iT профiлйтпки.

доповЦАЧ: MaTBieHKO олена Володимирiвна - начальник Головного управлiнltя
.Щержпродспоживслужби в КиiЪськiй областi

,ЩОПОВidаЧ 3СlЗНаЧllЛа, lЦО на сьоаоdнi зzidно dанtпс МЕБ (MiucHapodHozo епiз()0m1,1\|tli).:,{)
бюро) афрuканська чума свuней пошuрена в 22 KpaiHac свimу.

Зокрема' в YKpaiHi з 20]2 poty (сmано^4 на лuпенЬ 2019 рокУ) зареесmрованrэ ]Х,5
cпallaciB Ачс (354 сереd dомшанiХ mа ]08 ceped Оuкшс свuней, В Мфtкоiанtм об'еimiв1 Зzfu)lttt
3 проZнозаlу|u Проdовольчоt mа сiльськоеоспоdарськоi ореанiзацП t)oH (ФАО1, Оо 2i)2rl p,l,:.T
секmоР свuнарсmВа в YKpaiHi лцоuсе вmраmumU dо 1,5 млн. zолiВ (do 40% поzолiв'я1 або 9 ltlllr)
zрн, ВкраЙ склаdноЮ зсtлulааеmься сumуацiя ulоdо Ачс i 

"о 
*r)uropii' Kui'BcbKrli' oб;tttt.pti 'jr;

ПеРiОD З mРаВНЯ 2015 PotY ПО ЛuПень 2019 роry на mерumорii'Кuiвськrli,сlблuсиl il\,,,;,,
зареесmрОвано 27 вuпаdкiВ зсDсворювання свuнЬй на афрuкансьt{У чуму. В ра]у|ках npuBe()e'tliih



зйоdiв з лiквidацii ocepedKiB дЧС mа неd.оrtущенlа i розповсюduсення, за вказанuй перiосl бу,lовlдучено mа знutцено 75229 2ол, свuней. В mоЙ *, 
"оr, 

часmuна свuнарськuх Zосп()Оарсm(lобласmi не в повнiй Mipi вuконуюmь засоdч бiобезпекu, tцо сmворюе посmiйну заzрозу заltесенllяBiwcY АЧС на tперumорiЮ mакIМ zоспоdарсmв. Такоэtс' спрuя€ розповсюОilсеннк) Bipl,c,v ,,1I!{.сmшсiйна mореiвля проdукцiсю mварuнноzо похоdасеiня, безвidповiосl,rьне сm*lt,!ц,lrtiяiнduвidуальнllх власнuкiв свuней do уmuлiзацit mрупiв свuней у разi й заzuбелi mа iHtпe.в рамкш захоdiв з профiлакmuкu дчс, iьловнuм управлiнням !ераспроdспожuвс,lу,;хсбчв Кutвськiй обласmi провеdено: ]045 монimорuнrоu* OorniduceHb паmоiоzirпо.о л4аmерiалу Bir)зсЕuнувщtм свuней фезульmаm на дчс -.неzаmuвнuй); 2s засrdань Лерэrcавнtlх наозвччайltuхпроmuепiзооmuчнlдс комiсiй прu райdерuсаdмiнiimрацiях; розповсюdжено бg8? utmiнформацiйнtм лuсmiвок (пам'яmок) 
.tцоdБ профi,о*.u*ч АЧС; HadpyKoBaHo 2() сmаmей вмiсцеалс перiоduчнtм вudаннм; провеdено Sli7 becrd mа лекцiй,. зробiiно б вuсmупiв tta pctr)ii,,mа mелебаченнi; заg/rlлено за бюduсеmнi коtдmu dезiнфекцiйнiусmановк1,1, кунZ mа спецоОя?.В першоМу пiврiччi 2019 роry провеdенО 43 iepeBipKu суб'скmiв еоспrlOарювuнltя, u1()УmРШlWmЬ СВuНеЙ, За НаСЛidКаЛ,tu ПеРевiрок вudано- 29'прuпiсiв tцоdо усунення п()py,ltletlbвеmерuнарноZо законоdавсmва, 15 посаdовшс осiб np)^o"y*o Dо аdмiнiсmрuml)вн()lвidповidа"цьносmi, Такоэlс dоповidач внесла на розzltяd йrrrrt iропозuцii' tцос)о зсlхос)iв, яь:iнеобхidно вilсumu dля профiлакmuкu АЧС.

ВИРIШИЛИ:
1,1, Iнформацiю доповiдача про епiзоотичну ситуацiю щодо африканськоТ чумисвиней в Украihi та областi, cTarr викон€lння заrодiв щъдо .rробiлакrики африканськотчуми свиней в областi взяти до вiдома.
L2, забезпечити пiд особисry вiдповiдальпiсть контроль за свосчаснiстю таефекгивнiстЮ викоIIанЕЯ попереднiх рiшень !ержавних надзвичайнихпротиепiзоотичЕих комiсiй при Кабiнетi MiHicTpiB Украihи, Китвськiй oб.lacrriii

державнiй адмiнiстрацii' райдерж4дмiнiстрацiях (мiськвиконкомах) щодо захо;liв iпрофiлактики та лiквiдацii африканськоi чуми свиней на пiдпорядковilних територiях.
Голови райдержадмiнiстрацiй та
мiськвиконкомiв

1.3. Провести. засiдан"" о"р*;;р"ТТ#-"#ffi" протиепiзоотичних KoMicii,! llilll
раiiдержадмiнiстрацiяli (мiськвиконкомЕж), на яких розглян}ти питання стану BиKoIlaIIIirI
заr<одiв щодо профiлшстики африканськот чуми ."rrьй.

Голови Щержавних надзвичайних
протиепiзоотичнпх комiсiй при
райдержадмiнiстрацiях (мiськвиконкомах )

TepMiH - до 01.08.2019

1,4, Головному упразлiнню .Щержпродспоживслужби в КиiЪськiй областi разом iзтериторiальними пiдроздiлаrчrи Головного управлiння Нацiона-пьноТ полiцiТ в КиiЪськiй
ОбЛаСТi РОЗРОбИТИ Та ВПРОВадити пл€lн .о,одi" щодо припинення дiяльностi стихiйнот
торгiвлi живими тварин€lми та продуктаN{и тваринного походження, перемirцення Iвариll
без вiдповiдних ветеринарних документiв.

Головrrе управлiння Щержпродспоживслужби в
киiвськiй областi
Голови райдерэlсадмiнiстрацiй, мiськвиконко м i в,
сiльських та селпщних рад, обrсднаних
територiальних громад;
гу Еацiональноi полiцiiiв Киiъськiй областi та

,його 
територiальнi пiдроздiли;

TepMiH - постiйно



1,5, при органiзацiТ сiльськогосподарських ярмарок (торгiвля пролово,ьl{и\{итоварами) завчаснО iнформувати пр9 мiсця проведення таких ярмарок управ:Iiнrrя,,Щержпродспоживслужби в районах- (MicTax) ,u забезпечити контроль за нФiаtitlя\lторгових MicT власник€lм сiльгосппродукцii тiльки у разi створення санiтарно-гiгiенiчнихyIvfoB дJUI торгiвлi продовольчими товарами та наявностi експертних висновкiввiдповiдних держаВних лабораторiй 
".r.p"r^uprb-.* irupn оi .*.n.p*r".
голови райдержадмiнiстрацiй, мiськвиконкомiв.
сiльськпх та селищних рад, обrсднаних
територiальних громад;
гу Нацiональноi полiцii в Киiъськiй областi та
його територiальнi пйроздiли;
Головне управлiНня .ЩержПродспоживслунсби в
киiъськiй областi

TepMiH - постiйно
1,6, Продовжувати iнформшдiйно - роз'яснювальну роботу серед суб.r ic,t ilrгосподарюв€lння, що здiйснюють дiяльнiсть з розведення, вирощування, забою свиней ,I.a

обiry продукцiТ з них, а також серед населення щодо зо<одiв , .rроqiпu*rики Ачс.
Головне управлiння Щерлспродспоживслужби в
КиiЪськiй областi;
Щепартамент комунiкацiй та взасмодiТ з
громадськiстю Киiъськоi облдерясадмiнiстра ц iT;

райдерlкадмiпiстрацii та органи мiсцевого
самоврядуваIIня

TepMiH - постiйно
1,7, УтворитИ KoMicii У скл4дi представникiв нацiона-гlьнот полiцii. районгtи,ч(мiського), мiжрйонного управлiнь Голоъного управлiння !ержпродспоживслу;кби li

КиiЪськiй областi. Комiсiям провести обстеження вiдповiдни* ЙrЬi.Ьативних територiй
На ПРеДМеТ ВСТаНОВЛеЕIIЯ НеЗаРееС'ГРОВilНИХ СУб'еlСГiВ ГОСподарювання, rцо здiйснit)кJ,I ь
дiяльнiстЬ з вирощуВанЕrI, угриманЕrI свинеЙ ix забою, реапiзацiТ,'""u та м'ясопродулстiв,

голови райдержадмiнiстрацiй, мiськвиконкомiв,
об'еднаних територiальних громад;
начаJIьнпки районних (мiського), мiжрайонного
управлiння Головного управлiння
Щержпродспоживс.прIсби в КиiЪськiй обла cTi

TepMiH - до 20.08.2019
1,8, ОрганiзуВати проведеннЯ перiодичних обстежень прилеглих flo н&се,]€tlих

пунктiв територiй (стихiйних смiттезваJIищ та iH.) з метою виявлення трулiв заглtб_tи.ч
тварин (побiчних про.ryктiв тваринного походження), у разi ix виявлення вживати захоltи
передбаченi Iнструкцiею з профiлактики та боротьби.-uфрr**ською чумою свиней,

СЛУХАЛИ:

Голови сiльських (селищних, мiських) рад,
об'еднаних територiальних громад;
Голови .Щерлсавних надзвичайних
протиепiзоотичних комiсiй при
райдержадмiнiстрацiях (мiськвиконком ах )

TepMiH - постiйно

кабанiв та чисельностi червоноi лисицi



ЩОПОВIЩАЧ: ГринЬ ВасилЬ Андрiйович - заступник начальника управ;liннязавiдуваЧ сектороМ мисливсьКого госпОдарства КиiЪськоГо обласнОго та по м. Кисвууправлiння лiсового та мисливського господарства.
,щоповidач. проiнформував 

.прuсуmнiх, 1цо наразi чuсельнiсmь duкоzо кабана (iMucлuBcb*tlx yziddM обласmi набаzаmо зменlаено i вidповidа€ науково-обlрунmованlL\tHopMclM, В mоЙ uсе час, чuсельнiсmь червонОt лuсuцi сmановumь dо 4 Zол. на t00() za yzic)b,lцо значно перевu?цу€ всmановлено HopJwy (0,5-] zол. на t000 еа), mа запропонував вжllи1lзахоdiв щоdо зменlдення поzолiв'я червоноi'лuсuцi mа посmiйно пidmрuлауваmч в ,цеасахобlрунmованlлс норм чuсельносmi duкоzо кабана.
ВИРIШИЛИ:

2,L Iнформацiю доповiдача про cтtlн реryляцii поголiв'я дикиХ Kaбarlitt lilчисельностi червоноi лисицi *u,.р"rфТ КиiЪськЬi оЪластi взяти оо uiooru.2,2, tIроДовжитИ зtlходИ щодО регуляцiТ чисельностi диких кабанiв та черlJ()il()lлисицi на територii областi вiдповiдно до Еауково - обцруrrо"*"* r*"
КиiЪське обласпе та по м. Киеву управлiння
лiсового та миqпивського aо".rодчр"rr";
.Щержавна органiзацiя <Лiсове господарство
<<Бiлоозерське);
РегiоналЬний ланДшафтний парк <<Трахтемирiв>l:
,.Щержавне агентство Украiни з управлirп*r" ,ono*
вiд.ryження;
,Щепартамент екологii та природних pecypciB
КиiЪськоi облдерлсадмiнiстрацii;
керiвники миспивських господарств;
Головне управлiння Щержпродспоживслужби в
кпiъськiй областi

TepMiH - постiйно
2,з, Пiд час проведенЕя вiдстрirry диких кабанiв, забезпечити разом iз

спецiа-гriстами раriонних управлiнь Головного управлiння йр*прооспоживслужби вкиiъськiй областi та користувачами мисливських угiдь вiдбiр .p**iu бiоматерiа{\ ,i-lя
лабораторного дослiдження на Ачс. М'ясо ,u мисливськi трофет оrрйu"i Bi.r
вiдстрiляних кабаrтiв використовувати тiльки пiс-гlя отримання негативних резуль.l.атlвлабораторних дослiджень на африканську чуму свиней та проведення ветеринарно-
caHiTapHoi експертизи.

Користувачi мисливських господарств ;

КиiЪське обласне та по м. Киеву управлiння
лiсового та мис.пивського господарства;
.Щержавна органiзацiя <Лiсове господарство
<<Бiлоозерське)>;
Регiональний ландшафтний парк <<Трахтемирiв>;
,щержавне агентство Украiъи з управлirr"" rоnolо
вiдчуження;
Головне управлiння Щержпродспоживслужби в
киiвськiй областi

TepMiH - до стабiлiзацii епiзоотичноi сиryацiТ

СЛУХАЛИ:
3. Про епiзоотичЕу ситуацiю щодо сказу тварин на територii област.i r а

проблемнi питання реryлювання, чисеJIьностi безпритульних тварин в населених
пунктах областi.



ДОПОВЦАЧ: СТаСеНКО ЛЮДМИЛа ВаСИлiвна - заступник начаJIьника вiддiлу оргаrtiзаl_tii.протиепiзоотичноi роботи управлiння безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi.МеДИЦИЕИ ГОЛОВНОГО 
.УПРаВЛiння .Щержпродспоживслужби в киiъськiй областi

!оповidач проiнформуваltа, tцо в рсачrксDс профiпо**uкч сксву сереd dол,tаtднiх mварuн.dерэrcавнtЛ,tu усmанОвсlмu веmерtпарно| меduцй обласmi, в 20]8 роцi було вакцul!ованоаНmuРабiЧНОЮ ВаКЦuНОЮ - ]23458 zол, собак mа 90848 zол. коmiв, ia I KBapma,t 2(.)l9 рокуВаКЦuновqно- 24 ]б8 zолiв собакmа ]7 зб8 zолiв коmiв. 
Ll/l / l/1] -

KpiM mоео, вidповidно do заешtьноdерэюавноt проzраtаu перорсаlьноi' iмунiзацil {)uкuхм'ясоidншс mварuн: 
:2o:equ 

2018 року на mepumopit- обласmi, за dопомоiою авiацiйноt'mехнiкu, tttlПЛОtЦi 2]б76, 5 ry' бУЛО РОЗМilЦеНО.,ПРuiаdч з анmuрабiчною ,о*цuпоЬ, всьо?() прu цьомувuкорuсmано - 433530 dоз, Як наслidок, вidмiчасmься зJуrенutення зсDсворюваносmi mварuн Iшсказ, Tat<, за I пiврiчЧя 20I9 poty зареесmровано 8 вuпаdкiв, а за вidповiонiЙ перiоd лluнулоео р()ку- 28 вuпаdкiв заlсворЮванltЯ mварuН на сксlз. В mоЙ ilсе час, в обласmi за]llllцасmься npclб;te.иttttttпumання tцоdо реzулЮванltя чuсельносmi безпрuпlульнtlх mварuн, а mако?tс Bll'ottallltя (l,.lQclrцK{L\lii
doMatдHix mварuн правuЛ й уmрш,tанltя. Hi вuрiuлення цtлс проблем прuвос)umь о() melt()eltl|llзбiльшенtа поtусiв люdей mварuнаIчlu в осmаннi poku. ,щоповidач звернула yBazy прuсуmнiх. lц() lteу Bcix населенlм пункm(m обласmi розробленi mа заmвефэrcеri np"b*i уmрuJуtання doMatпHixmварuн mа проералtu ре4)лювання члtсельносmi безпрumульнllх mварuн.
ВИРIШИЛИ:

3,1, Iнформшliю доповiдача про епiзоотичну ситуацiю щодо сказу тварин llt_}
територiт областi та проблемнi питання реryлювання чисельностi безпритульних TBaprlli },
ЕаселеЕих пунктtlх областi взяти до вiдома.

3.2. Iнiцiювати розроблення та подання на розгляд сесiй мiсцевих рад цi;tьових
прогр€lI\,1 щодО реryпюв€lннЯ чисельностi безпритульних тварин та контролю 

'аугримlдНям доматтТнiх твариН (правиЛ утриманНя домяrrrнiх тварин в населених пунк1ах).
Головп сiльських (селищних, мiських) ралi
територiальних громад,
Голови Щержавних надзвичайпих
протиепiзоотичЕих комiсiй при
райдержадмiнiстрацiях (мiськвиконко ма х )

TepMiH - до 01.10.2019
3.3. ПроДовжратИ iнформаrliйно - роз'яснюВ€LльЕУ роботУ сереД населення 1ц().ц()

заходiв з профiлаrстики скЕву тварин.
Головне управлiння Щержпродспоживслужби в
КиiЪськiй областi;
Щепартамент комунiкацiй та взаемодiТ з
громадськiстю КиiЪськоi облдержадмiнiстра цiТ;
райдержадмiнiстрацii та органи мiсцевого
самоврядування

TepMiH - постiйно

з реryлЮваннЯ чисеJIьнОстi безпритульних тварин у

доповЦАЧ: Бобокал €вген Щмитрович - в. о. начальника Бiлоцеркiвського MicbKol о
управлiння Головного управлiнrrя rщержпродспоживсlryжби в Киiъськiй областi.
сшвдоПовцАчI: КолотНицька Альона Володимирiвна - нач€uIьник управлiнiiяблагоустрою та .екологii ,щепартаменту житлово - комунального господарства
Бiлоцеркiвськоi MicbKoT раДи; Гладкий €вген олександроВиЧ _ провiдний ninup
ветеринарноi медицинИ епiзоотолог Бiлоцеркiвськоi MicbKoT держ€lвноТ лiкарнi
ветеринарноi медицини.

СЛЖАЛИ:
4. Про досвiд роботи

м. Бiлiй Щерквi.



,ЩОПОВidаЧ mа СПiВdОПОВidачi проiнформувалч прuсуmнiх про 1ocBid спiвпрацiБiлоцеркiвськоi MicbKoi dерuсавноi_лiкарнi ,i-bpu"opHoi меduцuнu mа БiлоцеркiвськrliMicbkoi раdu у вuрiшеннi проблемч безпрimульнllJс-mварuн в м. Бiлiй llepkBi mа забезпечеltняблаеополучноt епiзооmuчноi сumуацit-,цоБо 
"i*y mварuн.

ВИРIШИЛИ:
4.1. Iнформаrliю доповiдачiв та спiвдоповiдачiв про досвiд роботи з регул}ованнячисельноСтi безприТульних тварин у м. Бiлiй Щерквi взяти до ув€ги.4.2. РекОменд/ватИ органаI\,r мiсцевогО Ъ*о"р"ДуваннЯ вивчитИ досвiд робо.гиБiлоцеркiвськоi MicbkoT ради щодо реryлювЕlЕня чисельностi безпритульних тварин тавпровадити його на пiдпорядковаIIих територiях.

Голови сiльських (селищних, мiських) pa,l*
територiальних громад,
Голови .Щержавних надзвичайних
протиепiзоотичних комiсiй при
райдерлсадмiнiстрацiях (мiськвиконкомах)

0.2019

голова koMicii

Секретар KoMicii

C.I. Свищева

Л.В. Стасенко

TepMiH - до 01.

6


