ДЕРЖАВНА НАДЗВИЧАЙНА ПРОТИЕПІЗООТИЧНА КОМІСІЯ ПРИ
ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПРОТОКОЛ
від ЗО листопада 2021 року

№ з

Засідання державної надзвичайної протиепізоотнчної комісії
при районній державній адміністрації
Г олов ув ав : Щ ЕК А М. Б.
- заступник голови Новоукраїнської районної
державної адміністрації - голова державної надзвичайної протиепізоотичної
комісії при Новоукраїнській районній державній адміністрації.
Присутні; члени державної надзвичайної
районній державній адміністрації.

протиепізоотичної

комісії

при

С екретар комісії —заступник начальника Новоукраїнського відділу Головного
управління
Держпродспождивслужби
в
Кіровоградській
області
Коваленко Є. В.
Запрошені: голова Новоукраїнської РДА Дубченко О., голова Рівнянської
сільської ради ГІешехонов О., заступник голови Новоукраїнської міської ради
Кошель А., заступник голови Помічнянської міської ради, начальник
Добровеличківського відділу І оловного управління Держпродспождивслужби в
Кіровоградській області Чередник Д., начальник Новоукраїнської районної
державної лікарні ветеринарної медицини Калич А., голова президії
Новоукраїнської районної організації УТМ Р Кротенко
В., директор
Веселокутського психоневрологічного інтернату Бабенко Е.

Порядок денний
їПро
оголошення
свинотоварної
ферми
Веселокутського
психоневрологічного інтернату с. Веселий Кут Новоукраїнського району
неблагополучним пунктом по африканській чумі свиней та встановлення
карантину.

о

СЛУХАЛИ:
К узькову с. В. - начальника Новоукраїнського в і д д і л у Г о л о в н о г о
управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, я к а в с в о є м у
виступі доповіла про випадок африканський чумі свиней на території
Новоукраїнського району, а саме: 22.11.2021 р
. в приміщенні свинотоварної
ферми
(підсобне
господарство)
Веселокутського
психоневрологічного
інтернату захворілі свині віком 4-6 місяців - з симптомами відмова від корму
пригнічення, температура тіла 38,2° С. Тваринам було призначене лікування!
щодня внутріш ньом’язеві ін’єкції антибіотиків, вітамінів,
антитоксичних
препаратів.
29.11.2021 р. загинула свиня із групи
Держпродспоживслужби в Новоукраїнському районі
та проведено епізоотичне розслідування з відбором
наступним
направленням
до
Кіровоградської
лабораторії Держпродспоживслужби.

2-4 місяці. Фахівцями
здійснено виїзд на місце
біологічного матеріалу з
регіональної державної

При досліджені^ відібраних проб біоматеріалу в Кіровоградській
регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби 29 листопада 2021
року встановлено діагноз на африканську чуму свиней (звіт про результати
дослідження від 29 листопада 2021 року № 4673).
Заслухавш и та обговоривши надану інформацію керуючись ст. 48 Закону
України «Про ветеринарну медицину», «Інструкцією щодо профілактики та
боротьби з африканською чумою свиней», затвердженою наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства України 07 березня 2017 року Л"- 111 що
№.РЄЄд ^ т Нпп В МІНІСТЄРСТВІ юст™ ії України 29 березня 2017 року за
-з
, державна
надзвичайна
протиепізоотична
комісія
при
Новоукраінській районній державній адміністрації
В И РІШ И Л А :
Термін виконання - з 30.11.2021
Держ авна надзвичайна
протиепізоотична комісія
при Коиоукраїнській
райдержадміністрації
1.
Оголосити
територію
свинотоварної ферми
Веселокутського
психоневрологічного інтернату с. Веселий Кут Новоукраїнського' району
Кіровоградської області епізоотичним вогнищем неблагополучного п у н к т у
щодо африканської чуми свиней та встановити карантин.
2 . Визначити зону захисту, яка безпосередньо м єж у є з епізоотичним
вогнищем радіусом 3 км, до якої віднести всю частину території
с. Веселии Кут, с. Леонтовичеве Новоукраїнського району.
Термін виконання - з 30.11.2021

І

.з. Визначити від зони захисту 10 кілометрову зону спостереження
(нагляду), в яку віднести населенні пункти с. Яблунівка - 6 км.
м. Новоукраінка - 8 км (Новоукраїнська міська громада), с. Водяне - 8 км
с. Комиш увате - 9 км с. Нововодяне - 6 км, с. Нозоєгорівка - 6 км, с. Улянівка
- - км, с. Радісне - 12,6 км, с. Малогюмічна - 12,5 км, с. Рівне - 13 км.
( Рівнянська сільська громада), с. Червоний Розділ - 10 км, с. Новопавлівка ! 1 км, с. Помічна - 12 км (Помічнянська міська громада).
4.
Затвердити «План заходів щодо локалізації та ліквідації африкансько
чуми
свинеи
на
території
свинотоварної
ферми
В єсєлокутського
психоневрологічного інтернату с. Веселий Кут Новоукраїнського району та
недопущення
розповсюдження
даного
захворювання
на
території
Кіровоградської області» (додаток 1)
Термін виконання - з ЗОЛ 1.2021

Державна надзвичайна
протиепізоотична комісія
при Н овоукраїнській
райдержадміністрації,
Н овоукраїнеький відділ Головного
управління
Д ерж продспож ивслуж би в
Кіровоградській області,
Н овоукраїнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини,
Н овоукраїнеький РВ ГУ ДС Н С
України в Кіровоградській області,
Новоукраїнеький відділ поліції
ГУ Н П в Кіровоградській області,
Новоукраїнська районна
організація у ТМР,
Користувачі мисливських угідь,
Веселокутський ПНІ

5.
Забезпечити безумовне виконання Плану заходів щодо локалізації т
ліквідації африканської чуми свиней на території свинотоварної ферми
Вєсєлокутського ПНІ с. Веселий Кут Новоукраїнського району та недопущення
розповсюдження даного захворювання на території Кіровоградської області
Термін

виконання

-

до
зняття
карантину
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Державна надзвичайна
прогиепізоотична комісія
при Н овоукраїнській
райдержадміністрації,
Новоу.сраїнський відділ поліції
Г У Н П в Кіровоградській області,
Н овоуккарїнській відділ
Головного управління
Держ продспож ивслуж би в
Кіровоградській області
6.
Заборонити ввезення на територію епізоотичного вогнища
вивезення за його межі тварин усіх видів., а також продуктів і сировини
тваринного походження, інвентарю, матеріалів, які можуть містити фактори
передачі АЧС (крім транспортування для спалювання), а також вивезення з
території свинотоварної ферми продуктів рослинництва, кормів, інших
вантажів.
Термін виконання - до зняття
карантину
Новоукраїнський відділ поліції
ГУ Н П в Кіровоградській області,
Веселс?сутський ПНІ,
Новоукраїнській відділ
Головного управління
Держ продспож ивслуж би в
Кіровоградській області,
Новоукраїнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини
7. Встановити карантинний пост та розпочати чергування при в ’їзді до
свинотоварної ферми Веселокутського ПНІ. Закріпити відповідальну особу за
роботою дезбар'єру.
Термін виконання - з 30,11,2021,
постійно до зняття карантину
Веселокутський ПНІ,
Н овоукраїнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини
8. Встановити попереджувальні знаки з написом «Карантин» на всіх
в їздах та виїздах на територію свинотоварної ферми Веселокутського ПНІ.
Термін виконання - з 30.11.2021,
постійно до зняття карантину

Державна надзвичайна
протиепізоотична комісія
при Н овоукраїнській
райдержадміністрації,
Веселокутський ПНІ,
виконком Рівнянської сільської
ради
9. Визначити місце для спалювання туш тварин, продукції тваринного
походження, контамінованих матеріалів, відходів та інших о б ’єктів, які
можуть бути джерелом розповсюдження інфекції.
Термін виконання - з 30.11.2021
та на період дії карантину
10. Забезпечити відповідні санітарно гігієнічні умови для
о бо в’язкової щ оденної обробки осіб, задіяних у виконанні заходів з
локалізації інфекції, та тих, які знаходились у вогнищі, а також забезпечити
необхідні побутові умови для осіб, задіяних у чергуванні на карантинному
посту.
Термін виконання - з 30.11.2021
та на період дії карантину

11. Забезпечити
карантинному посту.

харчування

осіб,

задіяних

у

чергуванні

на

Термін виконання - з 30.11.2021
та на період дії карантину

Веселокутський ПНІ,
Виконком Рівнянської сільської
ради,
Новоукраїнеький РВ ТУ Д СН С
України в Кіровоградській області
12. Виділити необхідну техніку, обладнання, автотранспорт, та інші
необхідні матеріально-технічні засоби для википання «Плану заходів щодо
локалізації та ліквідації африканської чуми свиней на території свинотоварної
ферми Вєсєлокутського ПНІ с. Веселий Кут Новоукраїнського району та
недопущення
розповсюдження
даного
захворювання
на
території
Кіровоградської області».
Термін виконання - з 30.11.2021
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Новоукраїнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини,
Н овоукраїнський РВ ГУ Д С Н С
України в Кіровоградській області

ферми'
^оеселокутського
™
Г
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свинотоваР ™V
Ф
РТрупи
знищ ити Нашляхом
визначеному м.сщ , з наступним проведенням дезінфекції місця спалювання

Термін виконання - з 30.11.2021 01 . 12.2021
та на період дії карантину

Державна надзвичайна
прогиепізоотична комісія
при Н овоураїнській
райдержадміністрації,
Виконком Р івнянської сільської
ради
п о о ‘ д е НН3: бЄІ ПЄЧИ™

Виділення

захворю ван н я.

’

Х° ДШ

необхідних
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Термін виконання - з 30.11.2021 та
на період дії карантину

Веселокутський ПНІ,
Н овоукраїнський відділ
Головного управління
Д ерж продспож ивслуж би в
Кіровоградській області
п й п„я5, Пос1Т ™ . к о н т р о л ь та заходи з проведення ветеринарно-санітарної
з М ТфИв
ДЄЗШфеКЦШНИМИ„з
а
с
о
б
а
м
итари, в якій здійснюється доставка молока
1Ф Весслокутськиї о п н і ДО власного харчоблоку веселок\тського ПНІ з
відміткою про обов’язкове кипя’тіння перед вживанням.
Термін виконання - постійно та
вносити відмітку на період дії
карантину

7

Веселокутський ПНІ,
Новоукарїнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини

16. Забезпечити щ оденне проведення дезінфекції спецодягу та
спецвзуття, спеціалістів задіяних в проведенні заходів, проведення дезінфекції
транспортних засобів та іншої техніки, яка задіяна для перевезення та знищення
трупів тварин. Забезпечити знезараження (механічне очищення та дезінфекцію)
транспорту, що виїжджає зі спалаху.
Термін виконання - постійно в
період карантину
Виконком Рівнянської сільської
ради,
Новоукраїнській відділ поліції
Г У Н П в К іровоградській о б л а с т і,
Н овоукарїнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини
17. Провести облік всього свинопоголів'я в господарствах усіх форм
власності в межах зони захисту (с. Веселий Кут, с. Леонтовичеве) та
попередити власників свиней про заборону продажу, переміщення,
вигульного (вільного) утримання та безконтрольного забою свиней з
отриманням від власників письмової розписки.
Термін виконання - до 01.12.2021
Виконком Н овоукраїснкьої міської
ради,
Виконком Рівнянської сільської
ради,
Н овоукраїнській відділ поліції
ГУ Н П в Кіровоградській о б л а с т і,
Новоукраїнський відділ Головного
управління Держпродспож ивслуж би
в Кіровоградській області,
Н овоукраїнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини
18.
Провести облік свинопоголів’я в зоні нагляду в господарствах всіх
форм власності.
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Термін виконання - до 06.12.2021
карантину
19.
Проінформувати населення с. Веселий Кут, с. Леонтовичеве
згідно чинної^ «Інструкції щ одо профілактики та боротьби з африканською
чумою свинеи» клінічно здорове свинопоголів’я підлягає здачі на забій на
визначене Рішенням Д Н П К при Новоукраїнській РДА забійне підприємство
заборону самовільного переміщ ення та забою наявного п ого тів’я або
умертвіння та спалення у визначеному Д Н П К місці свиней з ознаками
захворювання.
Термін виконання - до 01.12.2021

20. Провести р о з ’ясню вальну роботу з меш канцями сіл згідно переліку
(зона нагляду) щодо посилення дотримання заходів біобезпеки в їх особистих
господарствах.

Термін виконання - до 01.12.2021
Держ авна надзвичайна
протиепізоотична комісія
пр?? Новоукраїнеькій
райдержадміністрації,
Н овоукраїнський відділ
Головного управління
Д ерж продспож ивслуж би в
Кіровоградській області
Заборонити в зоні захисту проведення виставок, ярмарок, базарів та
інших заходів, пов'язаних із пересуванням та скупченням тварин.
Термін виконання - на період
карантину
Н овоукраїнський відділ поліції
ГУНП в Кіровоградській області

22.
Створити пересувні поліцейський пости з метою заборони вивезення із
зони захисту , зони спостереження тварин і продуктів тваринного походження
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Термін виконання - на період
карантину
Державка надзвичайна
протиепізоотична комісія
при Н овоукраїнській
райдержадміністрації

2з.
Заборонити реалізацію живих свиней та продуктів забою свиней в зоні
захисту та зоні спостереження на агропродовольчому ринку, крім продукції
отриманої
на
забійних
та
переробних
підприємствах,
які
мають
експлуатаційний дозвіл та за наявності супровідних ветеринарних документів.
Термін виконання - на період
карантину
Виконком Рівнянської
сільської ради,
Новоукраїнський відділ поліції
ГУ Н П в Кіровоградській області

24.
Вжити заходів щодо врегулювання чисельності гуманним метолом
оездоглядних собак і котів, а також провести ветеринарно-санітарні заходи, а
також дератизацію в господарствах всіх форм власності, в зонах захисту та
нагляду .
Термін виконання - на період
карантину
Новоукарїнській відділ
Головного управління
Держ продспож ивслуж би в
Кіровоградській області,
Новоукарїнська районна
організація УТМ Р,
Користувачі мисливських угідь
25.
Створити робочі групи та провести обходи частини мисливських угідь
с. Веселий Кут Новоукраїнського району з метою
виявлення хворих та
загиблих свиней. В разі виявлення хворих та загиблих свиней терміново
повідомляти працівників Держпродспоживслужби.

10

Термін виконання - на період дії
карантину
Держ авна надзвичайна
протиеш зоотична комісія
при Новоукпяїнській
райдержадміністрації,
Новоукраїнський відділ
Головного управління
Держ продспож ивслуж би в
Кіровоградській області,
керівникам господарств,
власникам тварин

26.
Посилити заходи біологічної безпеки на тваринницьких о б ’єктах т
забезпечити їх роботу в «закритому режимі».
Термін виконання —постійно

Новоукраїнський відділ
Головного управління
Д ерж продспож ивслуж би в
Кіровоградській області
-7 . Про виконання Плану заходів щодо локалізації та ліквідації
африканської чуми свиней на території свинотоварної ферми Веселокутського
ПНІ с. Веселий Кут Новоукраїнського району та недопущення розповсюдження
даного захворювання на території К ір с а о їр а д .ь к о ї області письмово
інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській
області.
Термін виконання - щоденно
до зняття карантину

Виконком П ом ічнянської міської
ради,
Добровеличківський відділ
Г оловного '^правління
Д ерж продспож ивслуж би в
Кіровоградській області,
Д обровеличківська районна
державна лікарня ветеринарної
медицини
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28.
Провести облік свинопоголів’я в зоні нагляду в господарствах всіх форм
власності.

Термін виконання - з 30.11.2021 до

02 .12.2021

Державна надзвичайна
протиепізоотична комісія
при Н овоукраїнській
райдержадміністрації
29.
Карантин зняти через 40 діб після виконання всього компле
заключних
ветеринарно-санітарних
заходів
за
рішенням
державної
надзвичайної
протиепізоотичної
комісії
при
Новоукраїнській
райдержадміністрації.

Р Е ЗУ Л Ь Т А Т И Г О Л О С У В А Н Н Я :
Присутніх членів комісії
Голосували „за ”
Голосували „ п р о т и ”
У тримались від голосування

- 0
- 0

Заступник голови
Н овоукарїнської районної
держ авної адміністраціїголова держ авної надзвичайної
протиепізоотичної комісії
при райдержадміністрації
Секретар

—

М арія Щ ЕКА
Євген К О В А Л Е Н К О

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при
Н овоукраїнської
райдержадміністрації
Л« 3 від ЗО. 11.2021

“План заходів щодо локалізації та ліквідації
африканської чуми свиней на території свинотоварної ферми (підсобне
господарство) Веселокутського ПНІ, яке розташоване в с. Веселий Кут,
Новоукраїнського району, Кіровоградської області
та недопущення розповсюдження даного захворювання
________________ на території Кіровоградської області1
Термін
Відповідальні за виконання
Назва заходу
виконання
згідно посадових обов'язків
Заходи в епізоотичному вогнищі
Встановити
карантинний
пост та розпочати
чергування
із
залученням
представників
Новоукраїнського
відділу
поліції
ГУНП
в
Кіровоградській області на дорозі при в ’їзді до
Веселокутського
ПНІ
яке
розташоване
в
с.
Веселий
Кут,
Новоукраїнський
район.
Кіровоградської області.
Забезпечити функціонування дезбар'єру при в'їздівиїзді на територію епізоотичного вогнища та
закріпити відповідальну особу за його роботою .
Встановити попереджувальні знаки з написом
«Карантин» на всіх в ’їздах та виїздах на територію
Веселокутського ГІН1.
Перекрити всі виїзди і заїзди до спалаху по
польових дорогах з метою недопущення руху
транспорту, залишивши одну дорогу, на якій
встановлено карантинний пост та дезтехніку
(обладнання) для дезінфекції автотранспорту.
Визначити місце для спалювання туш тварин,
продукції тваринного походження, контамінованих
матеріалів, відходів та інших о б ’єктів, які можуть
бути джерелом розповсюдження інфекції.
Створити відповідні санітарно-гігієнічні умови для
обов язкової щоденної обробки осіб, задіяних у
виконанні заходів з локалізації інфекції та тих, які
знаходились у вогнищі, а також забезпечити
неоохідні побутові умови для осіб, задіяних
чергуванні на карантинному посту та забезпечити
їхнє харчування.___________
Виділити
необхідну
техніку,
обладнання
дезінфекційні машини, автотранспорт, та інші
необхідні
матеріально-технічні
засоби
для
виконання даного плану заходів.

30.11.2021
до зняття

карантину

3 0 . 11.2021

до зняття
карантину
30.1 1.2021
до зняття
карантину
30.11.2021
до зняття
карантину і

30.11.2021

30.11.2021
до зняття
карантину

30.11.2021
до зняття
карантину

Провести евтаназію всього свинопоголів’я на ;
з
території свинотоварної ферми В еселокутського! 30.11.2021
ПНІ. Трупи знищити шляхом спалювання у |
по
визначеному місці, з наступним проведенням ! 01.12.2021
дезінфекції місця спалювання.

Провести дератизацію
гризунів спалити

господарстві,

Новоукраїнський відділ поліції ГУНП
в Кіровоградській області.
Новоукраїнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини

трупи [ 30.11.2021

Н овоукраїнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини
Новоукраїнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини
Д Н П К при Новоукраїнській РДА.
Новоукраїнський відділ поліції ГУНП
в Кіровоградській області.
Новоукраїський відділ Головного
управління Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області
Державна надзвичайна
протиепізоотична комісія при
Новоукраїсьнкій райдержадміністрації

! Д ержавна надзвичайна
і протиепізоотична комісія при
| Новоукраїнській райдержадміністрації

Державна надзвичайна
протиепізоотична комісія при
І Новоукраїнській райдержадміністрації
Новоукраїнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини.
Новоукраїнське РВ ГУ ДСНС України
у Кіровоградській області

Новоукраїнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини
Заоезпечити щоденне проведення дезінфекції | Постійно в | Державна надзвичайна
--------^спецодягу та спецвзуття, спеціалістів задіяник в ; період дії ; протиепізоотична комісія при

11

12

13

14
;

15

16
і

проведенні
заходів,
проведення
дезінфекції
транспортних засобів та іншої техніки, яка задіяна
для перевезення та знищення трупів тварин.
Забезпечити знезараження (механічне очищення та
дезінфекцію) транспорту, що виїжджає зі спалаху.
Провести механічну очистку всіх приміщ ень
особистого господарства всі дерев'яні матеріали
(поли, двері) та інший малоцінний інвентар
знищити шляхом спалення у визначеному місці.
По заверш енню провести дезінфекцію приміщень.
Забезпечити цілодобове чергування біля транш еї
для спалення тварин, з метою недопущення
сторонніх осіб та контролю за спалюванням тварин

Провести заключну дезінфекцію

Заборонити
увезення
на територію
спалаху
(неблагополучного пункту) та вивезення за його
: межі усіх видів, а також продуктів сировини
! тваринного
походження, інвентарю, матеріалів,
які можуть містити фактори передачі АЧС ( крім
транспортування для спалювання)
: Заборонити
вивезення
з
території
спалаху
(неблагополучного
пункту)
продуктів
рослинництва, кормів, інших вантажів.

Заборонити
вхід
до
неблагополучного
господарства сторонніх осіб, в'їзд транспорту,
перегруповування поголів'я свиней особистого
господарства.

карантину

Новоукраїнській
райдержадміністрації.
Новоукраїнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини

ЗО. П . 2021

Новоукраїнське РВ ГУ ДСНС України
у Кіровоградській області.
Новоу країнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини

До
завершення
спалювання
та
проведення
робіт по
захороненню
Перед
зняттям
карантину
На період
дії
карантину

Новоукраїнське РВ ГУ ДСНС України
у Кіровоградській області.
Н ово\ країнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини

На період
дії
карантину

На період
дії
карантину

Новоукраїнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини
Д Н П К при Новоукраїнській РДА.
Новоукраїнський відділ поліції ГУНП
в Кіровоградській області.
Новоукраїнський відділ Головного
управління Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області
Д Н П К при Новоукраїнській РДА.
|
Новоукраїнський відділ поліції ГУНП
в Кіровоградській області.
Новоукраїнській відділ Головного
управління Держпродспоживслужби в ;
Кіровоградській області
Д Н П К при Новоукраїнській РДА.
Новоукраїнський відділ поліції ГУНП
в Кіровоградській області.
Новоукраїнській відділ Головного
;
управління Держ продспоживслужби в
Кіровоградській області

Заходи в зоні захисту
; 1
;

Провести
облік
всього
свинопоголів’я
в
господарствах усіх форм власності в межах зони
і захисту (с. Веселий Кут, с. Леонтовичеве) та
' попередити власників свиней про заборону
: продажу, переміщення, вигульного (вільного)
утримання та безконтрольного забою свиней з
отриманням від власників письмової розписки.

3
30.1 і
і
по
01.12.2021

;2і)2

і

Виконком Рівнянської сільської ради . '
Новоукраїнський відділ поліції ГУНП
в Кіровоградській області.
Новоукраїнська районна державна
і
лікарня ветеринарної медицини

2

3

4

: Проінформувати
населення
с. Веселий
Кут,
3
с. Леонтовичеве. що згідно чинної «Інструкції
30.11.2021
; щодо профілактики та боротьби з африканською
по
чумою свиней» клінічно здорове свинопоголів’я
01.12.2021
] підлягає здачі на забій на визначене Рішенням
ДНПК
при
Новоукраїнській
РДА
забійне
підприємство, заборону самовільного переміщення |
1 та забою наявного поголів'я, або умертвіння та
1 спалення у визначеному Д Н П К місці свиней з •
ознаками захворювання.
' Заборона проведення виставо;:, ярмарок, базарів та
3
інших заходів, пов'язаних із пересуванням та
30.11.2021
скупченням тварин.
до зняття
карантину

Створити пересувні поліцейський пости з метою
: заборони вивезення із зони захисту тварин
продуктів тваринного походження

3
30.11.2021
до зняття

Д Н П К при Новоукраїнській РДА.
Новоукраїнський відділ поліції ГУНП
в Кіровоградській області.
Новоукраїнській відділ Головного
;
управління Держ продспоживслужби в
Кіровоградській області

Д Н П К при Новоукраїнській РДА.
І Новоукраїнський відділ поліції ГУНП
і в Кіровоградській області,
1 Новоукраїнській відділ Головного
1
• управління Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області
Новоукраїнський відділ поліції Г УНП
; в Кіровоградській області

і карантину
5

6

7

Заборонити реалізацію живих свиней та продуктів і
3
забою
свиней
в
зоні
захисту
на
30.11.2021
агропродовольчому
ринку,
крім
продукції
до зняття
отриманої
на
забійних
та
переробних
карантину
підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл
та
за
наявності
супровідних
ветеринарних
документів.
Вжити заходів щодо врегулювання чисельності
На період
гуманним методом бездоглядних собак і котів, а
:
дії
також провести ветеринарно-санітарні заходи,
карантину
також дератизацію в господарствах всіх форм
власності в зоні захисту
Створити робочі групи та провести обходи
частини мисливських угідь с. Веселий Кут
Новоукраїнського району з метою
виявлення
хворих та загиблих свиней. В разі виявлення
хворих та загиблих свиней терміново повідомляти
працівників Держпродспоживслужби.

На
дії

карантину

Д Н П К при Новоукраїнській РДА.
Новоукраїнський відділ поліції ГУНП
в Кіровоградській області

Виконком Рівнянської сільської ради .
Новоукраїнський відділ поліції ГУНП
в Кіровоградській області

Ног-оукраїнській відділ Головного
управління Д ержпродспоживслужби в
Кіровоградській області.
Новоукраїнська районна адміністрація
УТМР. Користувачі мисливських
угідь

Заходи в зоні нагляду
1

Провести р о з ’яснювальну роботу з мешканцями
(зона нагляду) щодо посилення дотримання
заходів біобезпеки в їх особистих господарствах.

До
30.11.2021
До зняття
карантину

Новоукраїнській відділ Головного
управління Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області.
Новоу країнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини.

2

! Провести облік свинопоголів’я в зоні нагляду
(с. Нововодяне, с. Новоєгорівка , с. Яблунівка,
м. Новоукраїнка. с. Водяне, с. Комишувате.
с. Червоний Розділ, с. Новопавлівка, с. Помічна,
с. Улянівка . с. Радісне, с. Малопомічна. с. Рівне.)
в господарствах всіх форм власності.

До
06.12.2021

Новоукраїнська районна державна
адміністрація.
Рівнянська сільська рада.
Новоукраїнський відділ Головного
управління Д ержпродспоживслужби в
Кіровоградській області.
Новоукраїнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини

4

5

6

Заборонити реалізацію живих свиней та продуктів
3
Д Н ПК при Новоукраїнській РДА.
забою
свиней
в
зоні
нагляду
на
30.11.2021
Новоукраїнський відділ поліції ГУНП
агропродовольчому
ринку,
крім
продукції
до зняття
в Кіровоградській області
отриманої
на
забійних
та
переробних і карантину і
підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл і
та
за
наявності
супровідних
ветеринарних
документів.
і
Провести знищення гуманним методом бродячих
В період
Новоукраїнська районна державна
собак і котів, а також провести дератизації в |
ДІЇ
І адміністрація.
господарствах всіх форм власності
карантину | Новоукраїнська районна організація
УТМР .
Новоукраїнська районна державна
лікарня ветеринарної медицини
Створити робочі групи та провести обходи в і В період
Новоукраїнський відділ Головного
частині визначених комісією Д Н П К зон захисту та
дії
1 управління Д ержпродспоживслужби в
нагляду мисливських угідь Новоукраїнського
карантину | Кіровоградській області.
району з метою виявлення хворих та загиблих і
Новоукраїнська районна організація
свиней.
:
УТМ Р
! В разі виявлення хворих та загиблих свиней
застосувати відповідних заходів реагування, що і
передбачені вимогами чинної інструкції.
і
Інформувати через місцеві ЗМІ про ситуацію щодо
Постійно ! Новоукраїнський відділ Головного
африканської
чуми
свиней
на
території і
управління Держпродспоживслужби в
Новоукраїнської району
Кіровоградській області

7

Зняти карантин з території свинотоварної ферми
Веселокутського ПНІ Кіровоградської області

Через 40
діб після
виконання
всього
комплексу
заключних
ветеринари
о! санітарних
__ заході в _

\

Д ержавна надзвичайна
протиепізоотична комісія при
Новоукраїнській райдержадміністрап

