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ДЕРЖАВНА НАДЗВИЧАЙНА ПРОТИЕПIЗООТИЧНА КОМIСLЯ ПРИ

оБухIвськIй мIськIй рддl

рIшЕння

08 квiтня 202l року
м. Обухiв

Про ситуацiю щодо випадку
виявлення трупiв свиней в
с. Григорiвка та заходи з
недопущення розповсюдження
африканськоi чуми свиней на
територii Обухiвськоi MicbKoT
об'сднаноТ територiальноТ громади

Заслухавши iнформаrriю виконуючого обов'язки нача.пьника управлiння
flержпродспоживслужби в Обухiвському районi Заскалети В.М. uПро ситуаuiю
щодо випадку виявлення трупiв свиней в с. Григорiвка та заходи з недопущення
розповсюдження африканськоТ чуми свиней на територiТ ОбухiвськоТ MicbKoT
об'еднаноТ територiальноТ громади), керуючись роздiлом VII <Надзвичайнi
протиепiзоотичнi KoMiciT та карантин тварин> Закону УкраТни <Про ветеринарну
медицину>>, Положенням про !ержавну надзвичаЙну протиепiзоотичну комiсiю
при Обухiвськiй мiськiй ралi.

Зважаючи на викладене та з метою попередження занесення збудника
африканськоТ чуми свиней, пiдтримання стабiльноТ епiзоотичноТ ситуашiТ
flержавна надзвичайна протиепiзоотична комiсiя при Обухiвськiй мiськiй ралi

Вирiшила:
1. Взяти до вiдома, що епiзоотична ситуацiя щодо африканськоТ чуми свиней в

YKpaTHi залиша€ться напруженою, та зважаючи на економiчне та
географiчне положення, наявнiсть поголiв'я свиней, постiйно icHye загроза
занесення Bipycy африканськоТ суми свиней в свинарськi господарства та
особистi господарства громадян. Враховуючи зазначене, необхiдно
забезпечити BciM господарюючим суб'сктам, якi утримують свиней,
безумовне виконання вимог IнструкцiТ з профiлактики та боротьби з

африканською чумою свиней, затвердженоi наказом MiHicTepcTBa аграрноТ
полiтики та продовольства УкраiЪи вiд 07.03.20\7 J\Ъl l1, заресстрованим в
MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 29.0з.20l] за Ng4З2lз0300.
Зважаючи на неспроможнiсть гр.. Кравчука К.Ю. забезпечити виконання
заходiв бiобезпеки в тому числi щодо (закритого) режиму роботи,
припинити останньому утримувати поголiв'я свиней та дрiбноТ рогатоТ
худоби на територiТ комуна.пьного пiдприемства за адресою вул. Заводськ4,?
село Григорiвка ДО l4.04.202lp. Перемiщення (вивезення) тварин
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ПРОВОДИТи пiсля проведення Тх iдентифiкацiТ з комплектом супровiдних
ветеринарних та iдентифiкаuiйних документiв.
Забезпечити в межах компетенцiТ, неухильне виконання попереднiх рiшень
ДНПК при Кабiнетi MiHicTpiB УкраiЪи, КиТвськiй обласнiй державнiй
адмiнiстрацiТ та Обухiвськiй мiськiй ралi в ПОВНОМУ об'смi та вжити Bcix
невiдкладних заходiв щодо профiлактики АЧС вiдповiдно до вимог
lнструкцiт щодо профiлактики та боротьби з африканською чумою свиней.

ВidповiDальнi:
Керiвнuкu суб'екmiв zоспоdарювання рiзнtlх форлl власносmi,
tцо зdiйснююmь обiz свuней i проDукцii з Hllx, управлiння
lерlrcпроdспоlrcuвслуаtсбu в Обухiвському районi, Обухiвська
районна Dерсrcавна лiкарня веmерuнарноi меduцuнu,
KepiBttuKu лiсовоzо mо ,цuслuвсько?о zоспоDарсmв
Обухiвськоzо району KuiBcbKoI обласmi mерumорit
zоспоdарсmв mо yziDb, якuх знахоDяmься на
аdмiнiсmраmuвнiй mepumopii Обухiвсько[ MicbKoi об'сdнаноi
mерumорiальноi zро.маdu, Обухiвськuй вiDDiл полiцii
Головноzо управлiння Нацiональноi полiцii в Кuiвськiй
обласmi.

Вясити дiсвих заходiв щодо припинення та лiквiдацiТ мiсць стихiйноТ,
несанкцiонованот торгiвлi на адмiнiстративнi територiт обlхiвськот MicbkoT

ради. Заборонити реалiзацiю продукuiТ тваринного походження на ярмарках,
виставках тощо без проведення ветеринарно caHiTapHoT експертизи в

Державних лабораторiях. При органiзацiТ сiльськогосподарських ярмарок,
виставок завчасно iнформувати управлiння Щержпродспоживслужби в
Обухiвському районi та надавати мiсця власникам сiльськогосподарськоТ
продукцiТ тiльки за наявностi експертних висновкiв вiдповiдних державних
лабораторiй ветеринарно - caHiTapHoT експертизи.

вidповidальнi:
Вuконавчuй комimеm Обухiвськоi MicbKoi раdu, Обухiвськuй
вiddiл полiцi| Головноzо управлiння Нацiональноi полiцii в
Кuiвськiй обласmi, управлiння fерлtспроdсполrcuвслуеrcбu в
Обухiвському районi, Обухiвська районна dереrcавна лiкарня
в еmер uнар н oi м ed u цuн u.

TepMiH - з 08.04.202I, посmiйно.
Забезпечити проведення санiтарного очищення населених пунктiв згiдно
розроблених та затверджених схем.

ВidповiDальнi:
Вuконавчuй комimеm Обухiвськоi tпicbKoi раdu
TepMiH - з 08.04.202 l, посmiйно.

Утворити комiсiю у склалi представникiв викоFIавчого KoMiTeTy, нацiональноТ
полiцiт, обухiвського районного управлiння Головного управлiння
flержпродспоживслужби в КиТвськiй областi вiдповiдно. KoMiciT проводити
перiодичнi обстеження вiдповiдних адмiнiстративних територiй на предмет
встановлення незаресстрованих суб'сктiв господарювання, що здiйснюють
дiяльнiсть з вирощування, утримання свиней Тх забою, реалiзачiТ м'яса та
м'ясопродуктiв.

вidповidальнi:
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вжити вiдповiдних заходiв.
проiнформувати управлiння
районi, як робочий орган Д}IПК

Голова ДНПК

Про результаф провеленоТ роботи
!ержпродспоживсл!жби в Обlхiвському
при Обухiвськiй мiсркiй радi.

Вuконавчuй комimеm Обухiвськоi MicbKoI раdu
Терлliн - з 08.04.202 ], посmiйно.

Органiзувати проведення перiодичних обстежень прилеглих до населених
Пунктiв територiЙ (стихiйних смiттезвалищ та iH.) з метою виявлення трупiв
загиблих тварин (побiчних продуктiв тваринного походження) (птицi), у разi Тх

виявлення вживати заходи передбаченi Iнструкчiсю з профiлактики та
бороr,ьби з африканською чумою свиней.

вidповidальнi:
Вuконавчuй комimеm Обухiвськоt MicbKoi раdu
TepMiH - з 08.04.202 l, посmiйно.

Сектору з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту населення
ВИконаВчого KoMiTeTy Обр<iвськоТ MicbKoT ради вжити невiдкладних заходiв
щодо закладення до матерiального резерву обладнання матерiалiв i засобiв
(кунги, дезбар'ери, спецодяг, пzL,Iивно мастильнi матерiали, дрова,
попереджува-гrьнi знаки, тощо) призначених для лiквiдацiТ осередкiв
африканськоТ чуми свиней у випадку виникнення захворювання

ВiDповiDальнi:
Секmор з пumань наdзвuчайнuх сumуацiй mо цuвiльноzо
захuсmу носелення вuконовчоzо ко.uimеmу Обухiвськоi
MicbKoi раdu

У разi неспроможностi суб'ектiв господарювання забезпечити виконання
заходiв бiобезпеки, в т.ч. щодо (закритого> режиму роботи, самостiйно,
припиняти роботу.

BidпoBidaltbHi:
Керiвнuкu суб'екmiв zоспоdорювання рiзн ebv форм власносmi,
zромаdянu, u4о зDiйснююmь diяльнiсmь з розвеdення,
уmрuлIання, обizу свuней i проDукцii|з Httx-

Проводити системну роз'яснювальну роботу серед населення та власникiв
тварин про небезпеку АЧС та заходи бiозахисту приватних господарств
громадян та пiдприсмств, дiяльнiсть яких пов'язана з обiгом свинеЙ та
продукцiТ з них.

ВidповiDальнi:
Вuконавчuй ко.цimеm Обухiвськоi MicbKoi раdu, управлiння
fержпроDспоltсuвслулtсбu в Обухiвсt ко.цу районi, Обухiвська
районна depHcaBHa лiкарня веmерuнарноt меduцuн u.
Тер.uiн: посmiйно.

Рiшення !еря<авноТ надзвичайноТ протиепiзоотичноТ KoMiciT при Обухiвськiй
мiськiй радi довести до осiб вiдповiдальних за виконання вищезазначених
заходiв. 
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Вiдповiдальним опрацювати рiшення !НПК при Оýухiвськiй мiськiй радi та
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Секретар KoMiciT


