
ДЕРЖАВНА НАДЗВИЧАЙНА ПРОТИЕПІЗООТИЧНА КОМІСІЯ 
ПРИ ЛИСИЧАНСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

«_29_»  січня 2018 р.

Р І Ш Е Н Н Я  № 2

засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 
при Лисичанській міській раді

Протягом 2017 року в Луганській області було зареєстровано 11 випадків 
африканської чуми свиней, а саме:

• Старобільський район -  2 випадки: 1 в приватному господарстві, 1 
підсобному господарстві військової частини;

• Сватівський район -  5 випадків: 2 у приватному господарстві, 2 інфіковані 
об’єкти та 1 у дикій фауні;

• Новоайдарський район -  2 випадки: 1 у приватному господарстві та 1 у 
дикій фауні;

• Білокуракинський район -  1 випадок у приватному господарстві;
• Троїцький район -  1 випадок у приватному господарстві.

Вже у 2018 році зареєстровані спалахи у Білокуракінському районі урочище 
Велика стінка ДП «Білокуракінського ЛМ Г» (загинув дикий кабан віком 9 міс.) та 
в Новоайдарському районі приватне подвір’я (загинула домашня свиня віком 1 
рік)

Завдяки заходам що проводяться в осередках спалах захворювання 
локалізований, недопущено його розповсюдження, та знято карантин з 6 
неблагополучних по АЧС пунктів. На цей час триває робота з ліквідації 5 
спалахів АЧС в Сватівському, Новоайдарському, Старобільському та 
Білокуракінському районах.

В місті Лисичанську залишається загроза виникнення АЧС, так як по 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 
ДНПК при Луганській обласній державній адміністрації №1 від 05. 01.2018 р. 
Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Лисичанській міській раді

ВИРІШУЄ:

1. Взяти до відома інформацію начальника Лисичанського міського 
управління ГУ Держпродспоживслужби в Луганській обл. про епізоотичну 
ситуацію щодо АЧС, заходи, що вживаються державною службою ветмедицини 
з метою недопущення занесення збудника АЧС на територію міста.



\

2. Ш ляхом здійснення подвірних обходів забезпечити проведення обліку 
свинопоголів’я, звернувш и особливу увагу на дрібні господарства різних форм 
власності та численність свиней в приватному секторі.

М іська держ авна лікарня ветеринарної 
медицини в м. Лисичанську  
Термін  -  постійно

3. Забезпечити проведення вакцинації свинопоголів’я проти КЧС.
М іська держ авна лікарня ветеринарної 
медицини в м. Лисичанську  
Термін -  протягом року

4. 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.

Лисичанське м іське управління Г У  
Держ продспож ивслуж би в Луганській обл. 
Термін -  постійно

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

Лисичанський В П  ГУ М П  України в 
Луганській обл.
Термін  -  негайно і постійно.

6. Продовжити роботу по виявленню місць несанкціонованої торгівлі 
харчовими продуктами

М обільна група по
проведенню заходів з ліквідації місць 

несанкціонованої торгівлі 
Лисичанської м іської ради  
Термін  -  постійно.

7. Забезпечити суворий контроль за переміщ енням автошляхами живих 
тварин та харчової продукції. За усіма фактами переміщення тварин без 
відповідних супровідних документів інформувати Держпродспоживслужбу 
міста.

Лисичанський ВП  ГУ М П  України в 
Луганській обл.
Термін  -  негайно і постійно.

8. Через ЗМІ забезпечити проведення ш ирокої роз’ясню вальної 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.

Д ерж авна надзвичайна  
протиепізоотична комісія при 

Лисичанській міській раді,
Лисичанське м іське управління Г У  
Держ продспож ивслуж би в Луганській обл., 
Відділ з питань внутріш ньої політики, 

зв ’язку з громад кістю та засобами масової 
інформації при Лисичанській міській раді, 

керівники ринків  
Термін -  постійно

Голова Державної 
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