
 

 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 

12.04.2005                                          
 № 115 

 
Про підготовку та організацію 
літньо-табірного утримання 
худоби і птиці у 2005 році 
 
 
 Керуючись ст. 13 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, з 
метою стабілізації ситуації у тваринництві та проведення своєчасної підготовки 
до роботи тваринницької галузі області в літній період 2005 року: 
 
 1. Районним державним адміністраціям: 
 
 1.1. активізувати роботу щодо підготовки тваринницьких приміщень, 
літніх таборів, інших об’єктів і засобів механізації на фермах і комплексах. 
Організувати створення санітарно-побутових умов для праці та відпочинку 
тваринників; 

1.2. провести паспортизацію непрацюючих тваринницьких ферм 
(приміщень) і вжити заходів щодо реконструкції та відновлення їх роботи; 

1.3. провести інвентаризацію всього наявного маточного поголів’я; 
1.4. розробити заходи щодо нарощування поголів’я та виробництва 

продукції тваринництва в кожному сільськогосподарському підприємстві; 
1.5. довести до сільськогосподарських товаровиробників рекомендовані 

науково обґрунтовані схеми сівозміни з урахуванням наявного поголів’я тварин. 
Розглянути можливість створення районних страхових фондів фуражного зерна 
з урожаю 2005 року;  
 1.6. сприяти розширенню площ  кормових угідь за рахунок вилучення з 
ріллі еродованих земель, розташованих на схилах ярів і балок; 

1.7. забезпечити перегляд та оптимізацію структури посівних площ, 
розширення площ багаторічних трав до 45-50 відсотків від загальної площі 
кормових;  

1.8. вжити заходів щодо впровадження лукопасовищної  системи годівлі 
худоби, як найбільш енерго- і ресурсозберігаючої технології і відновлення в 
кожному господарстві прифермських кормових сівозмін; 
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1.9. здійснити контроль за додержанням виробниками продукції стандартів 
та інших вимог, пов’язаних з її якістю; 

1.10. розглянути можливість збільшення обсягів реалізації особистим 
селянським господарствам молодняку великої рогатої худоби, свиней та птиці з 
підвищеними продуктивними якостями; 

1.11. вжити заходів щодо максимального використання можливостей 
особистих селянських і фермерських господарств у збільшенні виробництва 
продукції тваринництва шляхом інтеграції з сільськогосподарськими та 
переробними підприємствами;  

1.12. забезпечити розширення інфраструктури заготівельно-збутових та 
обслуговуючих кооперативів по наданню сервісних послуг населенню з питань 
заготівлі та реалізації продукції тваринництва, відтворення, селекції та 
ветеринарного обслуговування; 

1.13. організувати інструктування та навчання робітників тваринницької 
галузі з охорони праці і пожежної безпеки. Посилити контроль за охороною 
праці та пожежною безпекою на фермах і підприємствах з виробництва 
тваринницької продукції;  

1.14. запровадити дієві механізми залучення інвестицій у тваринництво; 
1.15. вжити вичерпних заходів щодо завершення до 01.07.2005 

ідентифікації і реєстрації всього поголів’я великої рогатої худоби; 
1.16. забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації стану 

справ у галузі тваринництва та ситуації на ринку продукції тваринного 
походження; 

1.17. запровадити моніторинг і надавати, починаючи з 1 червня              
поточного року, щомісячну інформацію головному управлінню сільського 
господарства і продовольства облдержадміністрації про хід організованого 
проведення  літньо-табірного утримання худоби і птиці в районах. 
 

2. Головному управлінню сільського господарства і продовольства 
облдержадміністрації, районним державним адміністраціям: 
 2.1. постійно здійснювати моніторинг рівня закупівельних цін на 
тваринницьку продукцію; 
 2.2. надавати інформаційні послуги щодо новітніх досягнень науки і 
техніки, поширення і впровадження у виробництво сучасних технологій, 
передового досвіду господарювання, дотримання стандартів якості та безпеки 
сільськогосподарської продукції.   
 
 3. Рекомендувати ВАТ ”Запорізьке облплемпідприємство”,                      
ВАТ   „Бердянське   племоб’єднання”,   ВАТ   „Куйбишевське  племоб’єднання”, 
ВАТ     „Мелітопольське     міжрайплемпідприємство”,       ВАТ     „Молочанське 
міжрайплемпідприємство”: 
 3.1. організувати навчання, атестацію та перепідготовку працівників, які 
виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними ресурсами; 
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 3.2. провести обстеження пунктів штучного осіменіння з метою 
поліпшення технічного і санітарного стану та переоснащення їх відповідно до 
умов роботи в літній період; 
 3.3. посилити контроль за якістю надання сервісних послуг з питань 
селекції та відтворення сільськогосподарських тварин господарствам усіх форм 
власності. Особливу увагу приділити особистим селянським господарствам у 
віддалених селах області. 
 

4. Рекомендувати Запорізькій філії ДП "Агентство з ідентифікації і 
реєстрації тварин" прискорити організацію та виконання робіт щодо 
запровадження і забезпечення функціонування системи ідентифікації і реєстрації 
великої рогатої худоби в області. 
 
 5. Запропонувати управлінню ветеринарної медицини в Запорізькій 
області вжити заходів щодо вдосконалення ветеринарного обслуговування на 
селі. В умовах переходу на літньо-табірне утримання худоби і птиці посилити 
контроль за своєчасним проведенням планових протиепізоотичних заходів, 
ветсанробіт, а також за станом територій, приміщень та обладнання 
тваринницьких ферм. 
 

6. Рекомендувати Центру наукового забезпечення агропромислового 
виробництва Запорізької області до початку проведення літньо-табірного  
утримання худоби і птиці розробити і надати районам рекомендації щодо 
особливостей його проведення. 
 
 7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
обласної державної адміністрації Буцанова В.П. 
 
 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації       Ю.А. Артеменко  
 
 
 
 
 


