
ЗАТВЕРДЖУЮ

ПРОТОКОЛ

від 30.09.2019 р. м. Запоріжжя № 10

Позачергове засідання
регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних 
ситуацій Запорізької області

Голова -  Андрій АНТОНОВ 
Секретар -  Євген СОЛОМАХІН
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій Запорізької області, запрошені

Порядок денний:

1. Про першочергові (невідкладні) заходи щодо ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації природного характеру, яка пов’язана зі спалахом вірусу 
африканської чуми свиней в с. Веселий Гай Новомиколаївського району

Доповідач: голова Новомиколаївської районної державної адміністрації 
Володимир ГРЯНИСТИЙ

Співдоповідач: заступник начальника ГУ Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області Сергій ДЕГТЯРЕНКО

2. Про виділення пально-мастильних матеріалів з регіонального 
матеріального резерву

Доповідач: голова Новомиколаївської районної державної адміністрації 
Володимир ГРЯНИСТИЙ

Співдоповідач: начальник ГУ ДСНС України у Запорізькій області 
Олексій ЛЕПСЬКИЙ

3. Про локалізацію спалаху вірусу африканської чуми свиней в с. Веселий 
Гай Новомиколаївського району Запорізької області



Доповідач: голова Новомиколаївської районної державної адміністрації 
Володимир ГРЯНИСТИЙ

1. СЛУХАЛИ:
голову Новомиколаївської районної державної адміністрації Володимира 

ГРЯНИСТОГО, який повідомив про те, що 20.09.2019 на свинофермі ТОВ 
«Лідер» в селі Веселий Гай Новомиколаївського району Запорізької області 
було виявлено захворювання свиней на африканську чуму свиней.

Спеціалістами Новомиколаївської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини було відібрано три проби патологічного матеріалу та 
направлено для проведення відповідного дослідження до Дніпропетровської 
регіональної державної лабораторії державної служби з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів.

Відповідно до звіту про результати дослідження патологічного 
(біологічного) матеріалу № 002204 п.м./19 в наданих зразках виявлено ДНК 
вірусу африканської чуми свиней.

На позачерговому засіданні місцевої комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Новомиколаївського району 
25.09.2019 Протокол № 6 вищезазначена ситуація була визначена, як 
надзвичайна ситуація місцевого рівня.

На заходи, пов’язані з ліквідацією надзвичайної ситуації, в 
Новомиколаївській районній державній адміністрації було виділено:

з матеріального резерву району - 600 літрів дизельного пального;
з резервного фонду районного бюджету - кошти в розмірі 23622 грн. (на 

закупку дров’яної деревини).
Станом на 28.09.2019 можливості районного бюджету вичерпано.
Новомиколаївська райдержадміністрація звертається з проханням щодо 

виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету орієнтовно на суму 
195,0 тис. грн. для ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області на 
придбання 250 кубометрів дров’яної деревини.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до відома інформацію доповідача.

2. Попередньо визначити, що ситуація в с. Веселий Гай
Новомиколаївського району Запорізької області призвела до надзвичайної 
ситуації місцевого рівня та відповідає п.п. З п. 6 постанови Кабінету Міністрів 
України від 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифікації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за її рівнями».
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Відповідно до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій 
ДК 019-2010, вищезазначена надзвичайна ситуація відноситься до коду 20731 
«НС, пов’язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного 
інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин» і відповідає 
ознакам надзвичайних ситуацій, що вказані у п. 39 розділу II «захворювання 
сільськогосподарських та/або диких тварин на екзотичні та особливо 
небезпечні інфекційні (карантинні) хвороби: африканська чума свиней, хвороба 
Ньюкасла, сибірка, ящур тощо» наказу МВС України від 06.08.2018№ 658 «Про 
затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій».

3. Погодитись з виділенням Департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації з резервного фонду обласного бюджету коштів у розмірі 
195,0 тис. грн на першочергові (невідкладні) заходи щодо ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації природного характеру, яка пов’язана зі спалахом вірусу 
африканської чуми свиней у с. Веселий Гай Новомиколаївського району 
Запорізької області, а саме на придбання 250 кубометрів дров’яної деревини з 
подальшим її списанням на підставі актів про спалення у визначеному 
Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при 
Новомиколаївській районній державній адміністрації місці свиней з ознаками 
захворювання.

4. Рекомендувати ГУ ДСНС України у Запорізькій області підготувати 
повідомлення (форма НС-1) щодо виникнення надзвичайної ситуації місцевого 
рівня у Новомиколаївському району Запорізької області, направити його до 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій та надати його копії до 
департаментів з питань цивільного захисту населення та агропромислового 
розвитку облдержадміністрації, Новомиколаївської райдержадміністрації.

5. Доручити Департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації спільно з Новомиколаївською райдержадміністрацією, 
рекомендувати ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області підготувати 
відповідні документи, що підтверджують необхідність виділення коштів з 
резервного фонду обласного бюджету, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.03.2003 № 415 «Про затвердження Порядку 
використання коштів резервного фонду бюджету» та розпорядження голови 
облдержадміністрації від 29.03.2010 № 85 «Про затвердження Регламенту 
використання коштів резервного фонду обласного бюджету», наказу МВС 
України від 04.09.2014 № 905 «Про затвердження «Вимог до переліку та змісту 
документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної 
ситуації», пройти узгодження в департаментах з питань цивільного захисту 
населення, фінансів,капітального будівництва облдержадміністрації та надати



їх для подальшого опрацювання до Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації.

Термін виконання -  терміново

6. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації 
на підставі п.п. 2, 3 цього рішення у відповідності з п.4.2 розпорядження голови 
облдержадміністрації від 29.03.2010 № 85 «Про затвердження регламенту 
використання коштів резервного фонду обласного бюджету» та до п. 23 
постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2003 № 415 «Про затвердження 
Порядку використання коштів резервного фонду бюджету»:

1) у триденний термін підготувати проект розпорядження голови 
облдержадміністрації про виділення Департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації коштів із резервного фонду обласного бюджету у розмірі 
195,0 тис. грн на першочергові (невідкладні) заходи щодо ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації природного характеру, яка пов’язана зі спалахом вірусу 
африканської чуми свиней у с. Веселий Гай Новомиколаївського району 
Запорізької області, а саме на придбання 250 кубометрів дров’яної деревини;

Термін виконання -  у триденний термін
2) у двотижневий термін спільно з департаментами з питань цивільного 

захисту населення та фінансів облдержадміністрації опрацювати в 
установленому порядку документи, підготовлені згідно з п. 5 цього рішення.

Термін виконання -  у двотижневий термін

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.

2.СЛУХАЛИ:

голову Новомиколаївської районної державної адміністрації Володимира 
ГРЯНИСТОГО, який повідомив про те, що станом на сьогодні працівниками 
Новомиколаївського районного сектору ГУ ДСНС України в Запорізькій 
області, в ході ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру, яка 
виникла в селі Веселий Гай Новомиколаївського району Запорізької області 
спецтехнікою ГУ ДСНС України у Запорізькій області для проведення 
земляних робіт було вирито чотири ями, орієнтовно біля 8 тис. м3 землі, для 
знищення шляхом спалювання трупів загиблих та знищених свиней та іншого. 
Ця робота триває з 23.09.2019 і для захоронения орієнтовно ще 5000 трупів 
тварин та інвентарю необхідно додатково вирити ще близько 6 тис. м3 землі.

Щоденно на цілодобовому чергуванні задіяні три одиниці техніки ГУ 
ДСНС України в Запорізькій області для забезпечення пожежної безпеки.
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ВИСТУПИВ:

начальник ТУ ДСНС України у Запорізькій області Олексій ЛЕПСЬКИЙ, 
який повідомив про те, що ГУ ДСНС України у Запорізькій області 
підготовлена інженерна техніка (БАТ-2), який готовий до переміщення в зону 
ліквідації надзвичайної ситуації для завершення робіт з захоронення рештків 
тварин. Для забезпечення цих робіт додатково необхідно 7350 літрів дизельного 
пального та 400 літрів бензину з розрахунку:

переміщення БАТ-2 на тралі туди і назад -  700 л (витрата складає 150 
л/100км);

зачистка 3 траншей та переміщення спалених рештків для наступних 
закладок -  1200 л (з розрахунку 500 м.куб залишків в кожній траншеї протягом 
приблизно 4 годин на кожну траншею витрата складає 115 л/год);

загортання всіх 5 траншей та планування території -  3450 л (з розрахунку 
9000 м. куб приблизно протягом 30 годин витрата складає 115 л/год);

для видобутку грунта екскаватором ГУ ДСНС України у Запорізькій 
області та зафузки на автомобільний транспорт та підвозу до природної ями з 
рештками тварин, а також для розпалювання закладок - 2000 літрів дизельного 
пального;

для забезпечення хімічної лабораторії та пожежного розрахунку - 400 
літрів бензину.

Підрозділи ГУ ДСНС України у Запорізькій області готові до виконання 
завдань за призначенням.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до відома інформацію доповідача.

2. Враховуючи пункт 2 рішення 1 цього Протоколу, на підставі абзацу 4 
пункту 13 Порядку створення та використання матеріальних резервів для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2017 № 775, погодитись з 
вщдлвиням^дально-мастильних матеріалів з регіонального матеріального 
резерву для ГУ ДСНС України у Запорізькій області на ліквідацію наслідків 
надзвичайної ситуації природного характеру, яка пов’язана зі спалахом вірусу 
африканської чуми свиней в с. Веселий Гай Новомиколаївського району 
Запорізької області у кількості 7350 (сім тисяч триста п’ятдесят) літрів 
дизельного пального та 400 (чотириста) літрів бензину марки А-92.



3. Департаменту з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, враховуючи пункт 2 рішення 1 цього Протоколу, на 
підставі абзацу 4 пункту 13 Порядку створення та використання матеріальних 
резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2017 № 775, 
підготувати проект розпорядження голови облдержадміністрації про виділення 
пально-мастильних матеріалів з регіонального матеріального резерву на 
ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації природного' характеру, яка 
пов’язаназі спалахом вірусу африканської чуми свиней в с. Веселий Гай 
Новомиколаївського району Запорізької області для ГУ ДСНС України у 
Запорізькій області у кількості 7350 (сім тисяч триста п’ятдесят) літрів 
дизельного пального та 400 (чотириста) літрів бензину марки А-92.

Термін виконання -  терміново

Рішення Комісії прийнято одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.

3. СЛУХАЛИ:

голову Новомиколаївської районної державної адміністрації Володимира 
ГРЯНИСТОГО, який повідомив про те, що рішенням Новомиколаївської 
районної надзвичайної протиепізоотичної комісії накладено карантинні 
обмеження на територію с. Веселий Гай та свинотоварну ферму ТОВ «Лідер».

ВИРІШИЛИ:

1. З метою локалізації та ліквідації спалахів африканської чуми свиней, 
рекомендувати ГУ Національної поліції в Запорізькій області, військовій 
частині 3033 Національної гвардії України забезпечити:

1) патрулювання території с. Веселий Гай Новомиколаївського району 
Запорізької області та свинотоварної ферми ТОВ «Лідер»;

2) охорону місць знищення трупів тварин;
3) контрольно-пропускний режим на трьох визначених пунктах.

Термін виконання -  негайно

Рішення Комісії прийнято одноголосно. 
Пропозиції членів Комісії враховані.

Андрій АНТОНОВ 

Євген СОЛОМАХІН


