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АВАНГАРДIВСЬКА СЕЛИlЩНА РАДА

комIсlя з питАнъ тЕхногЕнно_Екологшноi ьвзпшки тА
нАдзвичдйних ситvлцlй

тел,'7 97 -25 -04, 7 97 -24-98 e-rnai l : ачапgаrdtg@оdс)ssа. gоч. ча

протокол ль 3

позачергового засiдання koMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки
та надзвичайних ситуацiй Авангардiвськоi селищноi рали

вй 03 березня 2023 рOку

смт Авангард,
вул. !обрянського, 2б,
09:30, в режимi
вiдеоконференцii

Головvвав: - селищНий голова - голоВа KoMicii СергiЙ Хрустовський;

Прrrсyтнi: - члени KoMicii та запрошенi (за окремим списком)

ПОРЯДОК ЩЕННИli:
1. Про накладення карантинних обмежень по сказу тварин на

територii смт Хлiбодарське одеського району Опесыtоi областi.

{оповiлають:
Хрусmовськчй с.г. - селutцнuй zолова, 2,оловсl Kotпicii,.
Балаzура д.л.- провidнuй лiкар - епiзо()mолоz Бiляiвськоi

р ай d ер жл iK ар н i веmлл еduцuнч ;
Клuмчук о.м. - duрекmор КНП кДванеарdiвська алlбулаmорiя заzаltьноi

пракmuкu - сiмейно| меduцuнll).

СЛУХАЛИ:
Климчука о.м., якиЙ повiдомив, щ0 за резул],ТаТаМи дослiдження

одеськоi регiональнот державноi лабораторii 
"Ёr.рrпrарноi 

медицини,
пiдтверджено випадок хвороби сказу червоного лиса, Сiiля дому громадянки
Апанасенко B.I.' на територii смт Хлiбодарське' вул. Маяцька дороiu, буд. 15,
Одеського району Одеськоi областi.



Сказ гостра iнфекцiйна (BipycHoT приlэоди) хвороба, заг€Lльна длялюдинИ i тварин, з ознакаМи уражеНня центРВЛIlНоi нервовоi системи, завжди
З1 СМеРТеЛЬНИМ НаСЛiДКОМ, ЯКЩО У Зараженоi тварини або людини почtlJIи
проявлятися зовнiшнi ознаки.

на сказ хворiють yci дикi i домашнi тварини, а також гризуни, кажани i
птахи. Найчастiше людина заражасться вiд кiшок, лисиць i собак.

Bipyc cкi}Зy, який потрапив в органiзм тварини абсl людини, по нервових
волокнах (зi ltlвидкiстю приблизно З мiлiмегри на годину) nponr*u. в
спинний, а потiм головний мозок, де розмножу€ться, ]зикJIикаючи дифрний
енцефаломiелiт (запалення головного та спинного Мозкlr). З мозку по нервових
ШЛЯХаХ BiPYc ПОrТIИРЮеТЬСЯ В РiЗнi органи i тканини, в тому o".ni norpurrn". u
слиннi запози, iнфiкуючи слину.

На жальо лiкрання вiд скulзу не icHye. Щеп-пення вiд сказу хвороби на
стадiт появи перших симптомiв вже не дають резiультату.

керуючись статтею 7 Закону Украiни kftpo ветеринарну медицини)),
Iy"ру*uiею про заходи щодо боротьбr зi сказом твар'н, що заресстрована в
УправлiНнi юстиЦii УкраiНи 31.03. |9g4 року J\ь54uб3, uрu"оuуючи результати
ДОСЛiДЖеННЯ ОДеСЬКОi РеГiОна-гlьноТ державноi лабс,ратоДт ветеринарнот
медицини' якоЮ встановленО хворобУ - cкilз червоttогО лиса, бiлЯ Домугромадянки Апанасенко B.I., на територii смт Хлiбодарсъке, ВУЛ, МаяцькЪ
дорога, буд. l5, Одеського району Одеськоi обла,стi (експертиза вiд 01.03.2023
року J\b 000236 додасться до протоколу), заслухавши iнфоiмацiю доповiдачiв,
комiсiя ВИРIШИЛА:

1,1, з урахуванням збудника iнфекцii та -мiсцевих умов, загрозливою
зоною щодо сказу тварин вважати територiю к:мт Хлiбодарське Одеського
району ОдеськоТ областi.
смт Авангард.

потенцiйна загрозлива зона - с:. Великий !альник та

1.2. Накласти на територii смт Хлiбодарське Одеського району одеськоi
областi карантиннi обмеження, передбаченi чиннrим закOнодавством.

1,3. ЗатвеРДити План оздоровчих та профiлактични-к заходiв по лiквiдацiТ
скilзу тварин, що дода€ться.

\.4. Сектору внугрiшньоТ полiтики
(IcaeBa Д.О.) спiльно з представниками
округу провести заходи щодо iнформування населення, пiдприемств, установта органiзацiй, що знаходяться на територii смт Хлiбодарське Одеського
району Одеськот областi, про оголошення неблаг,опол)дlш по сказу тварин.

1.5. TepMiHoBo вжити заходiв по вилову безпритульних собак та KoTiB на
територii громади.

1,6. В неблагополrIному гtунктi забороtrити прOведення виставок,
виводоК собак, вивезення за його межi собак, KoTiB i дикЙх тварин.

1.7. Рекомендувати начальнику БiляIвсъкоi

Авангардiвс:ькоi селищноТ ради
ХлiбrОдарського старостинського

лlкарн1 ветеринарноi медицини Вакарчук O.Mi.:
районноI державноi



- забезпечити 100% проведення щеплень проти сказу сприйнятливих
тварин в неблагополучному пунктi;

- звернуги рагу керiвникiв пiдприемств, уOтанов, органiзацiй та жителiвсмт Хлiбодарське Одеського району одесilсоi облаЪтi на необхiднiсть
виконання правил по уtриманню собак та KoTiB;

- продовжити проведення санiтарно-розl'яснювальноi роботи серед
населення по запобiганню захворювання сказом.

1,8, Визначити, що обставиною, яка сприrIла виникненню на територiiсмт Хлiбодарське Одеського району одеськот сlбластi карантинного
захворюВанн,I на ск€lз, е перевиЩеннЯ норМ щiльносТi червоноi лисицi
та шакалiв (основного природного джерела хвороби) та збiльшення кiлькостi
безпритульних собак та KoTiB.

1,9, Рекомендувати Одеському районному управлirIню полiцii }lb 2 гунпв Одеськiй областi, у межах повноважень, спрл{яти у проведеннi заходiв полiквiдацii та профiлактицi сказу.

1, 10, Рекомендувати керiвникам сiлъськогосподарських та фермерськихгосподарств постiйно проводити боротьбу з л{ишовидними гризунами наполях та прилеглiй територii.

Голосували:
<<22>> - (заD;
(0) - (проти);
к0> - (угримались))

рiшення прийнято.

2, Про затвердження оновленого Перелilку Пун,ктiв незламностi на
територi[ Авангардiвськоi сел и щноi територiальноi. гром ади.

Доповiдае:
Сuрimка д.о. - полиiчнuк Дванzарdiвськоzо Сt,ЛUlЛ|НОZо Zоловu.

слуьЛИ: Слободянюк ю.ю., яка запропонуваJtа доповнити Перелiк
Пунктiв незламностi на територii АвангардiвЪы<оТ селищноi територiальноiгромади, визначивши ще один пункт _незламlлостi за адресою:
вул. .Щобрянського, 26, смт Авангард.

вiдповiдно до вимог постанови Кабiне,гу MiHicTpiB Украiъи вiд|7,|2,2022 року J$ 140l кПитання органiзацiТЬа фУн*цЬrrуuuння пунктiв
незламностi>>, розпорядження керiвника робiт ;' лiквiдЬцiТ наслriдкiв
надзвичайних ситуаl{iй на територii Одеськоi областi вiд 16.02.202З року Й t
та засл)D(авши доповiдача, комiсiя ВИРIШИЛА:

2.|. Затвердити Перелiк Пунктiв незламностi на територiТ
Авангардiвськот селищнот територiа-гrьнот громади У новiй редакцii, що
дода€ться.



2.2. особам, вiдповiдальним за роботу пyHIiTiB нез.памностi:
- на перiод ст€tлоi роботи систем життсзабезпечення, перевести роботупунктiв незламностi на територii громади в (сIшячий> режиЙ, KpiM пунктiв,

розмiщених за адресами:
вул. Спортивна, бул. 20, смт Авангард;
вул. {обрянського, буд. 26, смт l\вангард;

- у разi погiршеншI ситуацiТ та при необ;кiдносii забезпеченrUI потреб
населення, протягом двох годин здiйснити вiдкриття ycix гryнктiв незламностi
на територii громади;

- постiйно пiдтримувати забезпечення пунл:тiв незламностi, у тому числi
пшIивно-мастильНими матерiалами, зв'язком, запасами Iжi та питноi води.

ГолосуваJIи:
<<22>> - (Gа));
(0>) - (проти);
к0> - (угримались)

рiшення прийнято.

3. Про розгляд та схвалення Плану роботи KoMicii з питань
техногеНно-еколОгiчшоi безпекИ та надзвичайних сиryацiй
Авангардiвськоi селищноi ради на 2023 piK.

Доповiдас:
Слобоdянюк Ю.Ю. - секреmар Kolиici|.

СЛУЬЛИ: Слободянюк ю.ю., яка ознайомила членiв KoMicii та
присутнiх з запропонованим планом роботи Kolиicii ТIlБ та НС на 202З piK,
сформованим з урахуванням .rоло*еrrь Плану роботлr Щержавноi koMicii з
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй на 202з pik
(протокол JtJb 11 вiд 07.|2.2022 року).

Bi1дповlдно Кодексу цивiльногоt lдповlдно до вимог Кодексу цивiльного захисчr Украiни та з метою
забезпечення ефективного управлiння заходами цивiлл,но.о,ur"cTy, комiсiя
ВИРIШИЛА:

3.1 Схвалити План роботи KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвичайних ситуацiй Авангардiвсыiоi сели,щноТ ради на 202З piK
та подати його головi koMicii для затвердження.

Голосували:
<<22>> - (€а);
(0)) - (fiроти);
((0> - (утримztлись))

рiшення прий

Сели
голова хрустовсъкиЙ

ч Kpalr{a *

2э2t|24а

Секретар Юлiя СЛОБОДЯНЮК


