УКРАЇНА
СВАЛЯВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Державна надзвичайна протиепізоотична
КОМІСІЯ
==================================================================================.

89300, м.Свалява, пл. Головна, 1 ,

тел. 23322, 21365

ПРОТОКОЛ
засідання комісії
від 21 березня 2017 року

№ 2-2017

Головував: Русин В.П.- перший заступник голови районної державної
адміністрації , голова комісії .
Присутні члени комісії: Фотул А.М, Прожегач М.І., Боднар Д.Ю. , Габрон
А.А. , Дуфінець О.О., Прожегач Р.В. , Рішко М.М., Токарський І.І., Цільо
В.В. ,Черненко С.І., Чернуха М.І.
Запрошені : голови РО УТМР Гісем О.В., ЗТМР - Ловга І.М.,
провідний мислиознавець ДП «Лісове господарство» Орсак І.М. , голови
ФГ «Шнельцер і К» Шнельцер Є . І. та ФГ «Цілюще Джерело» Барна Ю.Ю.
Порядок денний:
1. Епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней в Україні та стан
здійснення заходів щодо профілактики АЧС на території району .
2. Про розгляд протоколу № 1-2017 засідання ДНПК при Закарпатській
обласній державній адміністрації .
3. Затвердження плану додаткових заходів щодо профілактики недопущення
поширення на території району захворювання АЧС.
2. Завдання щодо недопущення занесення збудника африканської чуми свиней
на територію району
Виступили:
Русин В.П., Фотул А.М.
Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Свалявській районній
державній адміністрації прийняла наступне рішення:
1.Взяти до відома інформацію:
в.о. начальника управління Держпродспоживслужби в Свалявському районі
Фотул А.М.

2.Прийняти до безумовного виконання заходів відповідно до протоколу
засідання ДНПК при Закарпатській державній адміністрації від 03 березня
2017 року .
3.Управлінню Держпродспоживслужби в Свалявському районі вивчити
питання та подати пропозиції щодо забезпечення утилізації загиблих тварин та
відходів тваринного походження в усіх категоріях господарств.
Термін до 30.04.2017року
4. Начальнику відділу агропромислового розвитку Чернуха М.І., в.о.
начальника управління Держпродспоживслужби Фотул А.М. подати
пропозицію щодо місця забою та зберігання де у випадку виявлення
незаконного переміщення живих тварин , сировини та продукції невідомого
походження буде здійснюватись забій таких тварин та тимчасове , до
прийняття рішення про подальше поводження , зберігання вилученої продукції.
Термін до 30.03.2017року
5. Управлінню Держпродспоживслужби в районі забезпечити висвітлення в
місцевих засобах масової інформації питання щодо небезпеки виникнення АЧС
та обов’язкові заходи профілактики.
Термін постійно.
6. Затвердити План додаткових заходів щодо профілактики недопущення
поширення на території району захворювання на АЧС(додаток № 1)
7.контроль за виконанням прийнятих комісією рішень покласти на
заступника голови Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при
райдержадміністрації .

Заступник Голови
Свалявської РДА- голова комісії
при Свалявській РДА

Секретар комісії

В.П.Русин

М.І Прожегач

