
 

 

УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Державна  надзвичайна  протиепізоотична  комісія  

 

РІШЕННЯ № 1 

засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 

при Бердичівській міській раді 

 

№ 1 від 19 лютого 2020 року 

 

             
Враховуючи епізоотичну ситуацію, що утворилась в світі та в Україні щодо 

захворювання на грип птиці з метою забезпечення стабільної епізоотичної ситуації               

на території м. Бердичева Державна надзвичайна протиепізоотична комісія                          

при Бердичівській міській раді 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Бердичівському районному управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області (Биков В.М.): 

- здійснювати заходи згідно з Планом дій при підозрі на високопатогенний грип 

птиці, який затверджено наказом Головного державного інспектора ветеринарної 

медицини України від 24.07.2006 року № 60 – термін: у разі виявлення або 

надходження повідомлень про захворювання та/або загибель птиці;  

- посилити контроль за переміщенням птиці та продукції з неї шляхом 

перевірки супровідних документів при їх надходженні в господарства, на забійні 

та/або переробні підприємства, ринки тощо – термін: з 20.02.2020 року.  

 

2.    Бердичівській районній державній лікарні ветеринарної медицини (Наімов Д.Д.): 

- здійснювати контроль за клінічним станом птиці приватного сектору                                                                                                                         

– термін: з 20.02.2020 року. 

 

3. Бердичівському відділу поліції головного управління Національної поліції України 

в Житомирській області (Мельничук О.Б.):  

- вживати, в межах наданих повноважень вичерпні заходи щодо недопущення 

реалізації живої птиці, м’яса птиці, яєць в місцях стихійної торгівлі – термін: 

постійно.  
 

4. Бердичівській міжрайонній державній лабораторії Державної служби України          

з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Чорна Л.П.): 

- посилити контроль за реалізацією живої птиці та продукції птахівництва на ринках 

міста – термін: з 20.02.2020 року. 
     

 

       



5. Директорам ринків ТОВ «Бердичів» (Привокзальний ринок, ринок Червона Гора) 

Левицький В.Р., ТОВ «Північний ринок» Тихий Д.А., ПО «Бердичівський міський 

кооперативний ринок» Адамчук М.В.:  

- не допускати до реалізації живої птиці та продукції птахівництва без відповідних 

супровідних документів - термін: з 20.02.2020 року; 

- реалізацію живої птиці проводити на спеціально відведених місцях – термін:             

з 20.02.2020 року; 

 

6.      Власникам особистих господарств: 

- здійснювати господарські та ветеринарні заходи, які забезпечуватимуть 

попередження виникнення захворювання птиці - термін: постійно;  

- на вимогу спеціалістів ветеринарної медицини надавати домашню птицю для 

проведення клінічного огляду - термін: постійно;  

- повідомляти спеціалістів державної ветеринарної медицини про всі випадки загибелі 

птиці або про невластиву їм поведінку - термін: у разі виявлення; 

- ізолювати підозрілу на захворювання птицю - термін: до прибуття фахівців 

державної ветеринарної медицини. 

 

7. Бердичівському районному управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області (Биков В.М.), Бердичівській 

районній державній лікарні ветеринарної медицини (Наімов Д.Д.):  

- забезпечити проведення роз’яснювальної роботи щодо профілактики 

високопатогенного грипу птиці – термін: протягом 2020 року. 

 

 

 
Голова державної надзвичайної                       

протиепізоотичної комісії                                                                                  С.П.Онофрійчук 

 

 

Секретар комісії                                                                                                  Д.Д.Наімов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


