
ДЕРЖАВНА НАДЗВИЧАЙНА ПРОТИЕПІЗООТИЧНА КОМІСІЯ 
ПРИ ЛИСИЧАНСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ 

« 2 е ' » січня 2017 р. 

Р І Ш Е Н Н Я № 1 

засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 
при Лисичанській міській раді 

Відповідно до оперативної інформації Головного управління 
Держпродспоживслужби в Луганській області 06. 01.2017 р. було вимушено 
забито дві голови свиней в підсобному господарстві (с. Чмирівка. Старобїльський 
район, Луганська область). За результатами лабораторних досліджень 0~.С І . 2 0 П 
встановлено діагноз на АЧС (звіт про результати дослідження 000063 п.м. 17 
від 07.01.2017). 

В осередку захворюваня вживаються заходи з локалізації та недопущення 
поширення збудника АЧС. 

В місті Лисичанську залишається загроза виникнення АЧС. так як ло сей 
день здійснюється несанкціонована торгівля харчовими продуктами невідомого 
походження. 

Враховуючи вищезазначене, у зв'язку із складною епізоотичною ситуацією 
щодо африканської чуми свиней в Луганській області на виконання рішення 
Д.ННК при Луганській обласній державній адміністрації №1 від 12.01.2017 р. 
Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Лисичанській міській раді 

ВИРІШУЄ: 

1. Взяти до відома інформацію в.о. начальника Управління 
Держпродспоживслужби в м. Лисичанську про епізоотичну ситуацію щодо АЧС, 
заходи, що вживаються державною службою ветмедицини з метою недопущення 
занесення збудника АЧС на територію міста . 

2. Шляхом здійснення подвірних обходів забезпечити проведення обліку 
свинопоголів'я, звернувши особливу увагу на дрібні господарства різних форм 
власності та численність свиней в приватному секторі. 

Міська державна лікарня ветеринарної 
медицини, в м. Лисичанську 
Термін - постійно 

3. Забезпечити проведення вакцинації свинопоголів'я проти КЧС. 

й
; Міська державна лікарня ветеринарної 

медицини в м.. Лисичанську 
Термін - протягом року 



4. Розглянути можливість та вивчити питання щодо створення 
матеріального резерву для екстреного розгортання та належних умов 
функціонування карантинних ветеринарно-поліцейських постів та виконання 
заходів з ліквідації особливо небезпечних захворювань, (криті автомашини, 
дезбар'єри, спецодяг, паливно-мастильні матеріали, дрова, попереджувальні 
знаки тощо) 

Лисичанське МУ ГУ ДСНС України 
у Луганській обл., Відділ мобілізаційної, 
режимно-секретної роботи та цивільного 
захисту Лисичансько ї м ісько ї ради 
Термін-до 01.02.2017р. 

5. В разі визначення джерела забезпечити виплату грошової компенсації 
власникам за знищених тварин у епізоотичних осередках в термін що не 
перевищує 1 місяць з дати вилучення та знищення тварин. 

Лисичанський виконком. 
Термін - постійно. 

6. Посилити контроль за дотриманням всіма суб'єктами господарювання, 
незалежно від форми власності та .підпорядкування, діяльність яких пов'язана з 
утриманням, забоєм та переробкою свиней, ветеринарно-санітарного 
законодавства, зокрема щодо «закритого» режиму роботи. 

УправлінняДержпродспоживслужби 
в мі. Лиси.чанську 

' ' Термін - постійно 

7. В разі не виконання суб'єктами господарювання, діяльність яких 
пов'язана з утриманням, забоєм та переробкою свиней, вимог ветеринарно-
санітарного законодавства, припиняти їх діяльність відповідно до діючого 
законодавства. 

Державна надзвичайна 
протиепізоотична комісія при 

Лисичанській міській раді, 
;•,:;.•• . • : ' . . Термін - постійно 

8. Вжити невідкладних заходів щодо припинення діяльності стихійного 
ринку в південній частині міста та інших місць несанкціонованої торгівлі 
харчовими продуктами. 

Лисичанський ВП ГУМП України в 
Луганській обл., Мобільна група по 

V проведенню заходів з ліквідації місць 
несанкціонованої торгівлі' 
Лисичанського виконкому 
Термін - постійно. 



9. Осіб, що займаються реалізацією м'яса та м'ясопродуктів у місцях 
несанкціонованої торгівлі, запросити на послідуюче засідання ДНПК при 
Лисичанській міській раді для дачі пояснень. 

Лисичанський ВП ГУМП України е 
Луганській обл., Мобільна група по 
проведенню заходів з ліквідації місць 

несанкціонованої торгівлі 
Лисичанського виконкому 
Термін — при здійсненні рейдів. 

10. Забезпечити виконання рішення №151 від 2016р. Лисичанського 
міськвиконкому щодо демонтажу тимчасових торгівельних споруд в південній 
частині міста за адресою кв. Центральний, 5а. ; 

Комісії з контролю за благоустроєм 
території мі. Лисичанська, Управл ІТіНЯ, 

політики Лисичанської міської ради в області 
ЖКГ 
Термін - постійно 

11. Через ЗМІ забезпечити проведення широкої роз'яснювальної роботи 
серед населення та власників тварин про небезпеку африканської чуми свиней та 
заходи захисту приватних господарств громадян та підприємств, діяльність яких 
пов'язана з обігом свиней.. Через місцеві радіоточки на ринках щоденно 
інформувати населення про небезпеку АЧС. 

Державна надзвичайна. 
' протиепізоотична комісія при 
Лисичанській міській раді, Відділ з питань 
внутріїиньої політики, зв'язку з громад кістю 
та засобами масової інформації при 
Лисичанській міській раді, 
Управління Держпродспоживслужби в 
мі. Лисичанську, керівники ринків 
Термін - постійно 

Голова Дероісавної • 
.Надзвичайної 
Протиепізоопіичної Комісії 

Секретар 

М.С Головиьов 

О.Ю. Чекрига 


