
Д Е Р Ж А  И И А Н АД Ї В И Ч АЙ И А П РОТ И Е П І '.50 ОТ И Ч Н А КО М І СІМ 
ПРИ ЛИСИЧА НС ЬКІ Й МІСЬКІЙ РАДІ

« $<5 »  вересня 201 7 p.

P 1 L1J f; h H я JNb 7

засідання державної надзвичайної про і иснізоотичної комісії 
при Лисичанській міській ралі

Смертельна для свиней хвороба -  африканська чума -  продовжує 
розповсюджуватися в Україні. Гак за останній місяць випадки загибелі свиней 
від цієї хвороби зареєстровані в Волинській, Закарпатській, Київській, 
Полтавській областях.

В осередках захворювання вживаються заходи з локалізації  та 
недопущення поширення збудника АЧС.

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 Україні на виконання рішення ДНПК при 
Луганській обласній державній адміністрації ІМІ’б від 21.08.2017 р. Державна 
надзвичайна,гіротиепізоотична 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 обході в забезпечити проведення обліку 
свинопоголів 'я ,- звернувши особливу увагу на дрібні господарства різних форм 
власності та численність свиней в приватном}- секторі.

Мі ська Оержавна іікарня ветеринарної 
медицини в м. Лисичанську  
Термін -  постійно

3. Продовжити проведення вакцинації свинопоголів 'я  проти КЧС.
Міська Оержавна лікарня ветеринарної 
медицини в м. Лисичанську  
Термін - протягом року



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

Лиеичанськиїї ВИ ГУ M il України е 
Луганськії) обл.
Термін ■ постійно.

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

Комісії з контролю за благоустроєм  
території м. Лисичанська. Управління 
політики Лис'ичанської міської ради в 
області Ж К Г  
Термін -  постійно

6. Через ЗМІ забезпечити проведення широкої  роз ’яснювальної роботи 
серед населення та власників тварин п р о  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.

Держ авна надзвичайна  
протиепізоотична комісія при 

Лисичанськіїї міській раді. Відділ з питань 
внутрішньої політики, зв 'язку з 
громад кістю та засобами масової 
інформації при Лисичанській міській раді , 

Лисичанське міське управляння
І'У Дер,неп роде no.ua і вслуж'би

в Луганськіїі області, керівники ринків 
Термін - постіїїно


