Notatka ze spotkania w sprawie negocjacji poświęconych umowie między
Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem
Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącej realizacji
programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
w dniach 14-15 lipca 2011 r. w Warszawie

W dniach 14-15 lipca 2011 r. w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie
negocjacji poświęconych umowie między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej
Ukrainy, dotyczącej realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium
Ukrainy w 2011 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
W spotkaniu uczestniczyli ze strony ukraińskiej: pan Moroz Dmitrij
Anatoliewicz

-

naczelnik

Departamentu

ds.

zapewnienia

działań

przeciwepizootycznych Państwowego Komitetu Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy,
pan Babkin Michaił Waleriewicz - Zastępca Dyrektora Państwowego NaukowoKontrolnego Instytutu Biotechnologii i Szczepów Bakterii Mikroorganizmów, pan
Gołubow

Andriej

Departamentu
Komitetu

Aleksandrowicz

ds.

zapewnienia

Medycyny

Władimirowna

-

-

działań

Weterynaryjnej

menadżer

główny

ds.

specjalista

-

lekarz weterynarii

przeciwepizootycznych

Ukrainy

oraz

działalności

pani

Państwowego

Kostienko

gospodarczej

z

Marina

zagranicą

„Ukrvetprompostach”.
W spotkaniu uczestniczyli ze strony polskiej: pan Janusz Związek - Główny
Lekarz Weterynarii, pan Krzysztof Jażdżewski - Zastępca Głównego Lekarza
Weterynarii, pan Wojciech Wojtyra - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa
Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pani Magdalena
Zasępa - Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Podczas spotkania, w wyniku negocjacji został opracowany, uzgodniony
i parafowany przez stronę polską i ukraińską ostateczny projekt wyżej wymienionej
umowy, która dotyczy utworzenia na terytorium Ukrainy wzdłuż granicy z Polską
strefy buforowej doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Zgodnie z projektem planowane jest przeprowadzenie jednej akcji szczepień
w przedmiotowej strefie w okresie jesiennym w 2011 r. Realizacja programu
zwalczania

wścieklizny

na

terytorium

Ukrainy

ma

na

celu

ograniczenie

występowania choroby, a w związku z tym zabezpieczenie terytorium Polski, a tym
samym Unii Europejskiej przed wnikaniem wirusa wścieklizny za pośrednictwem
lisów wolno żyjących przemieszczających się z terytorium Ukrainy.
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