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Р І Ш Е Н Н Я № 9 

засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 
при Лисичанській міській раді 

У 2018 р в Луганській області було зареєстровано 3 випадки виявлення 
африканської чуми свиней: в Білокуракинському районі (дика свиня), 
Новоайдарському районі (свійська свиня), Троїцькому районі (дика свиня). На 
теперішні час в двох перших осередках карантинні обмеження зняті, в 
останньому проводяться заходи. 

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

Наразі необхідно відзначити що країнами світу крокує ще одне небезпечне 
для тварин захворювання - заразний вузликовий дерматит (ЗВД) великої рогатої 
худоби. 

Ця хвороба віднесена до особливо небезпечних для великої рогатої 
худоби та викликає особливу .турботу, оскільки несе загрозу для біологічної і 
продовольчої безпеки, а також економічні збитки галузі тваринництва. 

За даними експертів продовольчої та сільськогосподарської організації 
ООН, при проникненні вірусу на територію України, орієнтовна втрата 
промислового стада ВРХ у господарствах, що переживуть спалах, складе: 

падіж продуктивних тварин — 40-70%; 
пожиттєве зниження продуктивності — 30-40%; 
падіж телят — до 90%; 
повна утилізація молока на період карантину — 28 днів. 
На сьогоднішній день останні спалахи нодулярного дерматиту ВРХ 

зафіксовані на території Євросоюзу *в Болгарії, Греції та Македонії. На території 
Російської Федерації також фіксуються спалахи заразного вузликового 
дерматиту, що становить небезпеку безпосередньо території України. 

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 №2 від 20. 04.2018 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. 



V 

2. Всім членам ДНПК при Лисичанській міській раді взяти на опрацювання 
та внесення пропозицій «Комплексний план проведення заходів з профілактики, 
ліквідації та недопущення розповсюдження вірусу африканської чуми свиней на 
території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля у 2018-2020 роках». 
Пропозиції надати до Лисичанського міського управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Луганській області до 11.05,2018. Провести чергове 
засідання ДНПК 15.05.2018 року, на якому прийняти «Комплексний план 
проведення заходів з профілактики, ліквідації та недопущення розповсюдження 
вірусу африканської чуми свиней на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, 
Привілля у 2018-2020 роках» з урахуванням пропозицій членів ДНПК. 

3. 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 міське управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Луганській обл. 
Термін - постійно 

4. 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. 
Термін - негайно і постійно. 

5. Продовжити роботу по виявленню місць несанкціонованої торгівлі 
харчовими продуктами 

Мобільна група по 
проведенню заходів з ліквідації місць 

несанкціонованої торгівлі 
Лисичанської міської ради 
Термін - постійно. 

6. Забезпечити суворий контроль за переміщенням автошляхами живих 
тварин та харчової продукції. За1 усіма фактами переміщення тварин без 
відповідних супровідних документів інформувати Держпродспоживслужбу 
міста. 

Лисичанський ВП ГУМП України в 
Луганській обл. 
Термін - негайно і постійно. 

7. Продовжити проведення ідентифікації та реєстрації 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 



8. 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, Лисичанське міське управління 
ГУ Держпродспоживслужби в Луганській 
обл., Відділ з питань внутрішньої 
політики, зв 'язку з громад кістю та 
засобами масової інформації при 

Лисичанській міській раді, керівники ринків 
Термін - постійно 

9. Взяти до відома інформацію начальника Лисичанського міського 
управління ГУ Держпродспоживслужби в Луганській обл. про епізоотичну 
ситуацію в світі щодо заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби, 
та заходи, що вживаються з недопущення виникнення хвороби в області. 

10. Забезпечити проведення згідно Плану протиепізоотичних заходів на 
2018 р.»: 

- профілактичних обробок великої рогатої худоби населення приватного 
.сектору інсекто-акаріцидними препаратами; 

- пасивного та активного моніторингу заразного вузликового дерматиту. 
Лисичанське міське управління 
ГУ Держпродспоживслужби в Луганській 
обл. 
Термін - протягом 2018 року 

11. Провести роз'яснювальну роботу серед населення стосовно небезпеки 
та профілактики заразного вузликового дерматиту 

Державна надзвичайна 
протиепізоотична комісія при Лисичанській 

міській раді, Лисичанське міське управління 
ГУ Держпродспоживслужби в Луганській 

обл., Відділ з питань внутрішньої 
політики, зв \язку з громад кістю та 
засобами масової інформації при 

Лисичанській міській раді, керівники ринків 


