
 
ДЕРЖАВНА НАДЗВИЧАЙНА ПРОТИЕПІЗОТИЧНА КОМІСІЯ 

ПРИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ 
 

ПРОТОКОЛ 
 

19 січня 2017 року        № 1 
 

м. Олександрія 
 

Засідання державної надзвичайної протиепізоотичної 
комісії при Олександрійській міській раді 

 
Присутні: 
 
Голова державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Олександрійській міській 
раді  - Чеботарьов В.В. 
Заступник голови державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 
Олександрійській міській раді - Коновалов В. М. 
Секретар державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Олександрійській міській 
раді - Ковбасюк С.О. 
Члени державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Олександрійській міській 
раді: Бондаренко В.І., Єрмолюк І.В., Грищенко О.В., Красіна О.О., Севастьяненко В.Ю., 
Таран Л.М., Черевашко Р.Є. 
 

Порядок денний: 
 

Про виникнення захворювання африканською чумою свиней на території ТОВ 
«Чапаева» с. Рівне Новоукраїнського району, а також про виконання «плану заходів щодо 
профілактики недопущення, поширення, ліквідації захворювання та схеми інформування» 

 
СЛУХАЛИ: Інформацію - Про виникнення захворювання африканською чумою свиней на 
території ТОВ «Чапаева» с. Рівне Новоукраїнського району про виконання плану заходів 
щодо профілактики та недопущення поширення захворювання африканською чумою 
свиней на території міста Олександрія, сел. Олександрійське, Пантаївка, с. Звенигородка 
Кіровоградської області. 
 
Враховуючи зазначене, та рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 
Кіровоградській обласній державній адміністрації № 1 від 11.01.2017 р., Державна 
надзвичайна протиепізоотична комісія при Олександрійській міській раді вирішила: 
 
1. Вважати - виконання плану заходів щодо профілактики та недопущення поширення 
захворювання африканською чумою свиней на території міста Олександрія, сел. 
Олександрійське, Пантаївка, с. Звенигородка Кіровоградської області в цілому 
задовільним. 
 
 
 
 
 



Управління Держпродспоживслужби  
в м. Олександрії  

Управління економіки міської ради  
Управління з питань цивільного  

захисту міської ради  
Фінансове управління міської ради 

 
2. Розробити програму для можливого створення матеріального резерву для екстреного 
розгортання та створення належних умов функціонування карантинних ветеринарно-
поліцейських постів і виконання заходів з ліквідації африканської чуми свиней . 
 

Термін - 17.02.2017р. 
 

Управління Держпродспоживслужби 
в м. Олександрії 

Міська державна лікарня ветеринарної  
медицини в місті Олександрія 

 
3. Проводити необхідні профілактичні протиепізоотичні заходи щодо недопущення 
занесення африканської чуми свиней на підконтрольних територіях, звернути особливу 
увагу на господарства по відгодівлі свиней щодо дотримання ними «закритого режиму» 
роботи та вимог «Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою 
свиней затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 
від 05.03.2014 №81. 

Термін – постійно 
 

Управління Держпродспоживслужби 
в м. Олександрії  

Управління інформатизації  
та інформаційно-аналітичної  

політики міської ради 
 

4. Проводити широку роз’яснювальну роботу серед населення (публікації, виступи по 
радіо та телебаченню), керівників господарств в яких проводиться відгодівля свиней, 
спеціалізованих свинарських господарствах щодо профілактики африканської чуми 
свиней. 

Термін — постійно 
 

Міська державна лікарня ветеринарної  
медицини в місті Олександрія 

 
5. За необхідності залучити техніку, матеріальні засоби та спеціалістів ветеринарної 
медицини міста для проведення ліквідаційних заходів на території ТОВ «Чапаєва» с. Рівне 
Новоукраїнського району. 

Термін - в разі необхідності та 
надходження звернення 

 
 
 
 
 
 



Олександрійський відділ поліції ГУНП  
в Кіровоградській області 

Управління економіки Олександрійської  
міської ради  

Управління Держпродспоживслужби  
в м. Олександрії  

Міська державна лікарня ветеринарної  
медицини в місті Олександрія 

 
6. Посилити контроль за переміщенням живих свиней, утриманням, забоєм, переробкою 
та реалізацією продуктів і сировини з них, торгівлею живими тваринами та продуктами 
тваринного походження. 

Термін - негайно 
 

Олександрійський відділ поліції ГУНП  
в Кіровоградській області  

Управління економіки міської ради  
Управління Держпродспоживслужби 

в м. Олександрії 
 
7. Вжити заходів щодо ліквідації несанкціонованих продовольчих ринків, реалізацію 
живих свиней проводити тільки на територіях офіційних ринків за наявності відповідних 
ветеринарних документів. 
 

Термін – постійно 
 
Проголосували члени комісії  За – 10 
     Проти – 
     Утримались – 
 
Голова державної надзвичайної 
протиепізотичної комісії 
при Олександрійській міській раді    В. Чеботарьов 
 
Секретар державної надзвичайної  
протиепізотичної комісії при 
Олександрійській міській раді     С. Ковбасюк 


