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1. Про випадок захворювання свиней на африканську чуму в СФГ 
«Бєлінського» с.Юрівка, вул. Жовтнева, 15, Козятинсько району 
Вінницької області

(Гижко А.П., Сидорук Г.П., Гижко А.П.)

1. Взяти до відома інформацію начальника Головного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області Сидорука Г.П. про 
випадок захворювання свиней на африканську чуму свиней (далі - АЧС) в 
СФГ «Бєлінського» с.Юрівка, вул. Жовтнева, 15, Козятинсько району 
Вінницької області (звіт про результати дослідження Випробувального центру 
державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та 
ветеринарно-санітарної експертизи від 08 травня 2018р. № 004523 п.м./18), 
рішення державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Козятинській 
райдержадміністрації щодо визначення межі спалаху (неблагополучного 
пункту) - СФГ «Бєлінського» с.Юрівка, вул. Жовтнева, 15, Козятинсько району 
Вінницької області, встановлення зон захисту та спостереження (нагляду), 
затвердження Плану заходів по ліквідації захворювання.

2. Визнати місцем забою та переробки клінічно здорових тварин із 
зони захисту м’ясопереробне підприємство ТОВ «Барський птахокомбінат».

3. Забезпечити контроль за клінічним станом свинопоголів’я у 
свиногосподарствах незалежно від форми власності, в тому числі шляхом 
проведення перевірок.
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Головне управління Держпродспоживслужби у  
Вінницькій області, Державні надзвичайні 
протиепізоотичні комісії при 
райдержадміністраціях та міських радах.
Термін -  постійно.

4. Посилити ветеринарно-санітарний контроль за переміщенням 
живих свиней та продукції свинарства, в першу чергу на територію районів, що 
межують з неблагополучними регіонами.

Погоджувати переміщення живих свиней з міжрайонними, районними та 
міськими управліннями Головного управління Держпродспоживслужби у 
Вінницькій області.

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

5. Провести роз’яснювальну роботу серед суб’єктів господарювання, 
які займаються розведенням та утриманням свиней та власників особистих 
селянських господарств щодо необхідності страхування тварин на випадок 
загибелі, знищення, вимушеного забою від хвороб, стихійних лих та нещасних 
випадків.

Департамент агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів 
облдержадмністрації, голови районних державних 
адміністрацій та міських рад 
Термін -  постійно.

6. Посилити ветеринарно-санітарний контроль за роботою 
продовольчих ринків і ринків на яких здійснюється торгівля живими 
тваринами, а також за забоєм тварин, у т.ч. подвірним.

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

7. 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.



з
8. Продовжити роз’яснювальну 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.

9. Про хід виконання цього рішення та Плану заходів з ліквідації та 
недопущення розповсюдження африканської чуми свиней в СФГ «Бєлінського» 
с.Юрівка, вул. Жовтнева, 15, Козятинсько району Вінницької області письмово 
інформувати Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при 
облдержадміністрації.

Державні надзвичайні протиепізоотичні комісії 
при райдержадміністраціях та міських радах. 
Термін -  постійно.

Голова Державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії при Козятинській 
райдержадміністрації 
Термін -  щотижнево до зняття карантину.

Голова комісії А.П. ГИЖКО

В.В. ПАВЛУЩИ


