ВО ЛИ Н С ЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВН А А ДМ ІНІСТРАЦ ІЯ
ПРОТОКОЛ № 1
засідання координаційної робочої групи по відстрілу та депопуляції диких
свиней на території мисливських господарств області.
12 липня 2018 року

м. Луцьк

Головував:
Кошарук С.Д. - заступник голови обласної державної адміністрації, керівник
координаційної групи.
Взяли участь члени координаційної групи:
Горбенко Юрій Мефодійович - директор департаменту агропромислового
розвитку обласної державної адміністрації;
^ - Квартирко Олександр Михайлович - начальник обласного управління
лісового та мисливського господарства;
- Козак Сергій Ростиславович - заступник начальника головного управління
Національної поліції в області;
- Лозинський Богдан Васильович - начальник головного управління
Держпродспоживслужби в області;
- Тимощук Вікторія Свгеніївна - заступник начальника управління екології
та природних ресурсів обласної державної адміністрації;
- Шеремета Сергій Акиндинович - перший заступник начальник Державної
екологічної інспекції в області.
Порядок денний:
Про стан виконання розпорядження голови Волинської обласної державної
адміністрації від 21.06.2018 №371 «Про заходи з локалізації та ліквідації
спалаху африканської чуми серед диких свиней у Любомльській РО УТМР
(Замлинське лісництво) Любомльського району та посилення заходів з
недопущення розповсюдження захворювання на території області», протоколів
№1 від 07.02.2018, №2 від 18.06.2018 рішень Державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації та протоколу №9 від
21.06.2018 року спільного засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та Державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації
Лозинський Б.В., Кватирко О.М., Тимощук В. Є.
Начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській
області Лозинський Б.В., доповів, що з метою локалізації та ліквідації спалаху

африканської чуми серед диких свиней в мисливських угіддях Любомльської
районної організації УТМР (Замлинське лісництво) Любомльського району
створена бригада мисливців з числа єгерської служби, місцевих мисливців,
працівників лісової охорони, працівників управління Держпродспоживслужби,
у яких не має в особистому підсобному господарстві домашніх свиней, для
знищення диких свиней в зоні спалаху африканської чуми. Встановлено
чисельність диких кабанів в кількості 32 голови.
За час неблагополуччя в зоні епізоотичного осередку відстрілено та
знайдено мертвими 14 диких кабанів. Трупи відстріляних диких кабанів та
тварин, що загинули, знищені з дотриманням вимог Інструкції з профілактики
та боротьби з африканською чумою свиней. Проведена дезинфекція місць
захоронення. Під час відстрілу диких кабанів забезпечено участь спеціалістів
ветеринарної медицини з метою проведення ветеринарно-санітарної експертизи
та відбору біоматеріалу.
В зоні захисту добуто 13 диких кабанів від яких відібрано біоматеріал, з
яких 8 направлено у Львівську регіональну державну лабораторію ветеринарної
медицини. Результати дослідження - ДНК вірусу африканської чуми не
виявлено, 5 проб - в роботі.
З 18 по 19 червня 2018 року проведені засідання державних надзвичайних
протиепізоотичних комісій при райдержадміністраціях та міських радах з
метою організації та проведення профілактичних заходів щодо недопущення
виникнення африканської чуми свиней на відповідній території. Особлива увага
зверталась на проведення моніторингу в дикій фауні.
Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області листом
від 27 червня 2018 року №02.03-10/3455 звернулося до Волинського обласного
управління лісового та мисливського господарства щодо термінового надання
графіка проведення відстрілу та депопуляції диких свиней на території
мисливських господарств області. На даний час інформація подана ТзОВ
«Ішів» Володимир-Волииського району, ДП «Горохівське ЛМГ», ГО ТМ»ЦИР»,
ТзОФ ДОФ «АРБО» Камінь-Каширського району, ТОВ «Ковельсільмаш», ПП
«Ольвіта» Локачинського району, ДП «Маневицький ЛГ», ДП «Колківське ЛГ»,
ДП «Городоцьке ЛГ», РТМР «ТУР» Турійського району, ТзОВ «Вулф-К», ДП
«Ратнівське ЛМГ», ДП «Шацьке УДЛГ».
Єгерською службою користувачів мисливських угідь області проводиться
детальне обстеження відомчих територій на предмет виявлення трупів загиблих
диких свиней .Так ЗО червня 2018 року на території мисливських угідь ГО ТМР
Горинського лісництва ДП «Цуманського ЛГ» виявлено труп свиноматки та
шести поросят. Трупи тварини знаходились на стадії розкладу та не придатні
для лабораторних досліджень про, що складені відповідні акти.
Відстріл диких кабанів на даний час проводиться лише в Любомльському
(13 голів) та Маневицькому (2 голови) районах.
Спеціалістами ветеринарної медицини у районах та містах області
здійснюються подвірні обходи господарств приватної форми власності, з метою
обстеження дворів та огляду наявного свинопоголів’я , хворих та загиблих
тварин не виявлено.

Працівниками Луцького прикордонного загону проводиться обстеження
прикордонних зон на наявність трупів диких кабанів та тварин з підозрою
захворювання на АЧС.
В пунктах пропуску через державний кордон України з Республіками
Польща,
Білорусь
розміщені
інформаційні
матеріали,
надані
Держиродспоживслужбою, щодо небезпеки АЧС і шляхів поширення особливо
небезпечних інфекційних хвороб тварин.
Районними управліннями Головного управління Держпродспоживслужби у
Волинській області та Головним управлінням Національній поліції у
Волинській області посилена робота з профілактики особливо небезпечних
хвороб, зокрема африканської чуми свиней.
Активно проводиться роз’яснювальна робота серед населення, власників
тварин, голів сільських, селищних рад, ОТГ, директорів ринків про небезпеку
африканської чуми свиней та заходи біозахисту приватних господарств
громадян та підприємств діяльність яких пов’язана з обігом свиней.
За результатами засідання робочої групи надані доручення:
1.
Волинському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства зобов’язати користувачів мисливських угідь:
забезпечити виконання плану проведення відстрілу та депопуляції диких
свиней на території мисливських господарств області незалежно від форми вла
сності, в тому числі на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.
Термін виконання: негайно
- проводити депопуляцію (зниження чисельності) диких свиней на
території всієї області про що складати відповідні акти за участю представників
управління Волинського лісового та мисливського господарства, районних
управлінь Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області
та користувачів мисливських угідь. Забезпечити дотримання необхідних умов
біобезпеки та заходів безпеки.
Термін виконання: негайно, до окремого розпорядження
- проводити постійні обстеження територій мисливських угідь з метою
виявлення трупів диких свиней та підозрілих у захворюванні тварин.
Термін виконання: постійно
- інформацію про проведену роботу подавати управлінню безпечності
харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління
Держпродспоживслужби у Волинській області для подальшого інформування
голову ДНПК при облдержадміністрації.
Термін виконання: щочетверга, до 16.00

2. ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області:
- забезпечити участь спеціалістів ветеринарної медицини для проведення
ветеринарно-санітарної експертизи та відбору біоматеріалу.
Термін виконання: постійно
3. Управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації,
Волинському обласному управлінню лісового та мисливського господарст
ва, державній екологічній інспекції:
- відпрацювати механізм регулювання чисельності диких кабанів на тери
торії мисливських господарств області незалежно від форми власності, в тому
числі на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду та довести його до
користувачів. Забезпечити контроль за проведенням заходів.
Термін виконання: негайно, постійно, до окремого розпорядження
4. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації:
- повідомити керівників агроформувань різних форм власності про потен
ційну загрозу передачі збудника африканської чуми свиней через корми рос
линного походження та підстилковий матеріал.
5. Волинському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства, державній екологічній інспекції, ГУ Держпродспоживслужби
у Волинській області:
- забезпечити контроль за проведенням заходів.
Термін виконання: постійно

С.Д. Кошарук

