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ПРОТОКОЛ № 9
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій

« 13 »квітня 2021 року м. Новоселиця
і

Місце проведення -  адмінприміщення міської ради 
Початок роботи -  15 —
Голову є — Нікорич М.І., міський голова - голова комісії з питань ТЕБ та НС. 
Присутні: члени комісії згідно затвердженого складу (за списком) та запрошені.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про заходи з ліквідації та локалізації наслідків африканської чуми 
свиней на території Новоселицької міської територіальної громади.

1. Про заходи з ліквідації та локалізації наслідків африканської чуми 
свиней на території Новоселицької міської територіальної громади. 

СЛУХАЛИ:
1.Нікорич Марію Іллінічну -  міського голову -  голова міської комісії з 

питань ТЕБ та НС;
2.Головко Сергія Григоровича -  начальника відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства Новоселицького управління Головного 
управління Держпроспоживслужби в Чернівецькій області , який повідомив 
присутніх про те, що за межами с. Котелеве, на відстані 2 км, на території 
СТзОВ «Котелеве» протягом 11-13 квітня 2021 року відбулось захворювання та 
падіж сільськогосподарських свиней в кількості 100 голів свиноматок та 305 
голів молодняку свиней.

Патологічний матеріал від яких було відібрано та направлено для проведення 
ветеринарно-санітарної експертизи до м. Івано-Франківськ. Звіт Івано- 
Франківською регіональною державною лабораторією державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про 
результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу проведено 
молекулярно-генетичні випробування. За результатами аналізу встановлено ДНК 
вірусу африканської чуми свиней ( звіт № 000843 п.м./21 від 13.04.2021р.)
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За результатами доповідей та з урахуванням обговорення зазначеного 
питання, з урахуванням оцінки епідемічних показників, комісія ВИРІШИЛА:

1.1. Ситуація, яка виникла на території СТзОВ «Котелеве ( поблизу с.Котелеве) 
у зв’язку з захворюванням свиней на вірус АЧС за класифікаційними ознаками 
надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МВС України від 06.08.2018 
№ 658, з урахуванням пункту 7 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368, відповідно Державного 
класифікатора надзвичайних ситуацій (ДК 019:2010), затвердженого наказом 
Держстандарту України від 09.10.2010 № 417, попередньо класифікується, як 
надзвичайна ситуація попередньо - об’єктового рівня природного характеру код 
20731 (НС пов’язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного 
інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин).

Протокольне рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій є обов’язковим до виконання всіма 
організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності та 
фізичними особами на адміністративній території Новоселицької міської 
територіальної громади .

Рішення прийнято одноголосно.

Контроль за виконанням протоколу залишаю за собою.

Міський голова - голова 
комісії з питань ТЕБ та НС Марія НІКОРИЧ

Секретар комісії з питань ТЕБ та НС


