
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПРОТОКОЛ № 2
засідання координаційної робочої групи по відстрілу та депопуляції диких 

свиней на території мисливських господарств області.

23 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;
- Сухопор Василь Володимирович -  завідувач сектором - головний 

мисливствознавець мисливського господарства обласного управління лісового та 
мисливського господарства;

- Козак Сергій Ростиславович -  заступник начальника головного управління 
Національної поліції в області;

- Козій Олександр Олександрович -  перший заступник начальника головного 
управління Держпродспоживслужби в області;

- Новохатський Дмитро Володимирович -  начальник управління екології та 
природних ресурсів обласної державної адміністрації;

- Ткачук Олександр Вікторович -  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 техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайшіх сігтлацій та Державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії при облдержалхпністрації 

Козій 0.0., Сухопор В.В., Новохатський Д.В.



Перший заступник начальника Головного управління 
Держпродспоживслужби у Волинській області Козій О.О., 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 зниш[ення диких свиней в зоні спалаху 
асзриканської чуми. Встановлено чисельність диких кабанів в кількості 32 
голови.

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 відстрілу диких кабанів забезпечено участь спеціалістів 
ветеринарної медицини з метою проведення ветеринарно-санітарної експертизи
та відбору біоматеріалу.

В зоні захисту добуто 15 диких кабанів (2 за останній тиждень) від яких 
відібраний біоматеріал і направлений у Львівську регіональну державну 
лабораторію ветеринарної медицини. Результати дослідження -  ДНК вірусу 
африканської чуми не виявлено.

Єгерською службою користувачів мисливських угідь області проводиться 
детальне обстеження відомчих територій на предмет виявлення трупів загиблих 
диких свиней.

Волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства 
надано ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області план проведення 
відстрілу та депопуляції диких свиней на території мисливських господарств 
області.

Депопуляція дикого кабана на даний час проводиться в Любомльському 
(25 голови), Любешівському та Маневицькому районах по (2 голови). Всього
відстріляно 29 голів.

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 
Держпродспоживслужбою, 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, користувачам мисливських угідь:

- дотримуватись плану проведення відстрілу та депопуляції диких свиней на 
території мисливських господарств області незалежно від форми власності, в 
тому числі на території природно-заповідного фонду.

Термін виконання: негайно, постійно

2. Волинському обласному управлінню лісового та мисливського 
господарства, ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області, 
управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації, 
користувачам мисливських угідь, Державній екологічній інспекції у 
Волинській області:

- організувати проведення розширеного засідання координаційної групи по 
відстрілу та депопуляції диких свиней на території мисливських господарств 
області щодо виконання розпорядження голови 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) 
Любомлького району та посилення заходів з недопущення розповсюдження 
захворювання на території області», рішення Державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії при облдежадміністрації від 18.06.2018 року «Про 
заходи з локалізації та ліквідації спалаху африканської чуми серед диких свиней 
в РО «УТМР» Замлинського лісництва Любомльського району та посилення 
заходів з недопущення розповсюдження захворювання на території області», 
протоколу № 1 від 12.07.2018 року засідання координаційної робочої групи по 
відстрілу та депопуляції диких свиней на території мисливських господарств 
області.

Термін виконання: 25.07.2018р.

Керівник групи С.Д. Кошарук


