ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРОТОКОЛ № 5
засідання координаційної робочої групи по відстрілу та депопуляції диких
свиней на території мисливських господарств області.
ЗО серпня 2018 року

м. Луцьк

Головував:
Кошарук С.Д. - заступник голови обласної державної адміністрації, керівник
координаційної групи.
В засіданні робочої групи взяли участь:
- Лозинський Богдан Васильович - начальник головного управління
Держпродспоживслужби у Волинській області;
- Сухопор Василь Володимирович - завідувач сектором мисливського
господарства обласного управління лісового та мисливського господарства;
- Тимофіюк Анатолій Степанович - начальник управління безпечності
харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління
Держпродспоживслужби у Волинській області;
- Новохатський Дмитро Володимирович - начальник управління екології та
природних ресурсів обласної державної адміністрації;
- Шавук Сергій Петрович - головний спеціаліст відділу комплексного
управління, біоресурсів та природно-заповідної справи управління екології та
природних ресурсів обласної державної адміністрації;
- Шеремета Сергій Акиндинович - заступник начальника 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, протоколу №3 від
25.08.2018 року та протоколу №4 від 21.08.2018 року засідання координаційної

робочої групи по відстрілу та депопуляції диких свиней „а території
МИСЛИВСЬКИХ господарств області

Лозинський Б.В., Сухопор В.В, Ноеохатський Д.В..
Начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській
області Лозинський Б.В., доповів, що станом на 30.08 2018 року область
благополучна щодо африканської чуми свиней. 14 серпня 2018 року відбулося
засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Любомльській
рапдержадміністрації на якому розглянуто питання «Про зня™ карантГнйх
УТмГГ
африканській чумі серед диких свиней в мисливських угіддях РО
серпня г о Т П о и Т А
Любомльського району» (протокол №5 від 14
епізоотичну ситуацію по африканській чумі
свинеп в Рівненській області, Республіках Польща, Білорусь,
область
залишається загрозливою щодо даного захворювання.
За час неблагополуччя в зоні епізоотичного осередку відстріляно 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 дезінфекція місць захоронення Під час
Гмето“ ^
забезпечено участь спеціалістів ветеринарної медицини
з метою проведення ветеринарно-санітарної експертизи та відбору біоматеДлу
В зоні захисту добуто 15 диких кабанів від яких відібраний біоматеріал і
аирашіении у Львівську регіональну державну лабораторію ветеринарної
медицини. Результати дослідження - ДПК вірусу африканської чуми не виявлшо.
серпня 2018 року відбулося засідання координаційної робочої групи по
відстрілу та депопуляції днких свиней за участю користувачів мисливських угідь
чальників
раионних
управлінь
Держпродспоживслужби
ГУ
Держпродспоживслужби у Волинській області. Зобов’язано всіх користувачів
ислпвських угідь щомісячно відстрілювати не менше 2 диких кабанів.
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™
розпочалася в Володимиролпнському, Іваничівському та Шацькому районах. Із наявних в області 56
рнстувачів мисливських угідь депопуляцію розпочали лише у 21 мисливському
ГОСПОДЗ-рСТВІ.

Станом на 30.08.2018 року після проведеного засідання координаційної
район
«г Т у

депопуляцію провели Горохівський
f
- 2 голови, Камінь-Кащирськнй район (ГО
ОД ІВ»)
Ківерцівський район (Муравищенське лісництво
Ківерпівськии ЛГ, ДП «ЛМГ Звірівське») - З голови. Ковельський район 7 г о
МРК «Стохід козацькии», СЛАТ «Тур», ТзОВ «Веста М» - 2 голови) - 4 голови
Локачинськии район (Губинське лісництво ППкОльвіта) - 2 голови’
ш л о а Г Т 'Г
Любешівського району, ДП «Волиньліс»)
голови, Любомльськии район ( РО УТМР Любомльського та Прибузького
люництва,
зОВ «Вікінг») - З голови, Маневицький район (МРМТ

Л

р іГ Г 'Г л п " ^
" " Z r ? Т ”’
«ВУЛФ-К») - з голови, Ратнівський
РО УТМ рТ ,
т""^ ^^
Р°*иЩенський район (Рожищенська
РО УТМР) -1 голова Туршськпй район (РО УТМР Турійського району) -1 голова
Всього відстріляно 26 голів. 29.08.2018 року дані проби направлені у Львівську

регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини.
Дослідження
тривають.
Всього відстріляно за час депопуляції 73 диких кабани.
Спеціалістами ветеринарної медицини в районах та містах області
здійснюються подвірні обходи господарств приватної форми власності, з метою
обстеження дворів та огляду наявного свинопоголів’я.
Проведено сходи селян в населених пунктах Стенжаричі, МикитичіВолодимир-Волинського району, Грем’яче, Сильне - Ківерцівського району
Мала Осниця, Велика Осниця, Цміни, Велика Ведмежка, Костюхнівка, Галузія’
Тельче, Гораймівка, Заріччя - Маневицького району.
Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області
проводиться широка роз’яснювальна робота серед населення, власників тварин
ГОЛІВ сільських, селищних рад, ОТГ, директорів ринків про небезпеку
африканської чуми свиней та заходи біозахисту приватни^с господарств громадян
1 підприємств, діяльність яких пов’язана з обігом свиней.
Інформацію Головного управління Держпродспоживслужби взяти до уваги.
За результатами засідання робочої групи надані доручення:
1. Волинському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства:
проаналізувати виконання плану проведення відстрілу та депопуляції ди
ких свиней на території мисливських господарств області незалежно від форми
власності, в тому числі на території природно-заповідного фонду.
Термін виконання: негайно, постійно
_ - зобов’язати користувачів мисливських угідь, в першу чергу в яких не
відстріляно на данин час жодної тварини, розпочати депопуляцію диких кабанів.
Термін виконання; негайно, постійно
2. Волинському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства, користувачам мисливських угідь:
- проводити обстеження територій мисливських угідь з метою виявлення
трупів диких свиней та підозрілих у захворюванні. В разі виявлення таких
негайно повідомляти спеціалістів ветеринарної медицини.
Термін виконання: щоденно, постійно
3. Управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації,
державній екологічній інспекції:
- доопрацювати та надати механізм врегулювання чисельності диких кабанів
та довести його до користувачів мисливських угідь.

Термін виконання: негайно

Керівник групи
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Кошарук

