ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
пр. Ушакова, 47, м. Херсон, 73000; тел./факс 42-01-95, тел. 22-39-91
e-mail: upns.oda@gmail.com

ПРОТОКОЛ № 18
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
29 липня 2021 року
15.30
(обласна державна адміністрація )
Головував Якименко Микола Миколайович, заступник голови Херсонської
обласної державної адміністрації, перший заступник голови комісії.
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій, запрошені.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про надзвичайну ситуацію, пов’язану з спалахом африканської чуми на
території області.
2 Про епідемічну ситуацію в області та вжиття додаткових заходів щодо
запобігання поширенню СОУГО-19.
3. Про проходження пожежонебезпечного періоду на території області.
1. СЛУХАЛИ: Про надзвичайну ситуацію,
африканської чуми на території області.

пов’язану

з

спалахом

ІНФОРМУВАЛИ: КЛИМ Н.Г. - в.о. начальника Головного управління
Держпродспоживслужби в області;
БОЯРСЬКИЙ В.В. - начальник управління безпечності
харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного
управління Держпродспоживслужби в області.
3 урахуванням інформації доповідачів комісія з питань ТЕБ та НС
ВИРІШИЛА:
1. Визнати, що на території Херсонського району, а саме Олешківської та
Дар’ївської територіальних громад ситуація, що сталася внаслідок спалаху
африканської чуми свиней за Класифікаційними ознаками надзвичайних
ситуацій (розділ II п. 39), затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ
України від 06 серпня 2018 року № 658, та Національного класифікатора
України «Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010», код 20733 - НС,
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пов'язана з епізоотією, вважається надзвичайною природного характеру,
попередньо об’єктового рівня.
2. Відповідальним за виконання Плану заходів щодо ліквідації спалаху
африканської чуми свиней на територіях НІШ «Нижньодніпровський»
Дар’ївської територіальної громади та ТОВ НВО «Екофільтр» Олешківської
територіальної громади Херсонського району, недопущення поширення
захворювання, затвердженого рішенням Державної протиепізоотичної комісії
при обласній державній адміністрації від 26 липня 2021 року №6 та Плану
заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання
африканської чуми свиней в ОСГ Андреєвої О.П., за адресою: вул. Скіфська,
Східна, 13, с. Понятівка, Дар’ївської територіальної громади, Херсонського
району
Херсонської
області,
затвердженого
рішенням
Державної
протиепізоотичної комісії при обласній державній адміністрації від 29 липня
2021 року №7.
Терміново
3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам міст обласного значення
вжити попереджувальні заходи щодо недопущенню розповсюдження на
підвідомчій території африканської чуми свиней.
Терміново
4. Департаменту агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації спільно з Головним управлінням Дсржпродспоживслужби в
області забезпечити моніторинг в зонах ризику можливого виникнення
африканської чуми свиней на території області.
5. Дар'ївській територіальній громаді, Білозерському управлінню
Г оловного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області,
Білозерській районній державній лікарні ветеринарної медицини, Головному
управлінню ДСНС України в Херсонській області у разі виявлення свиней з
ознаками захворювання на АЧС проводити умертвіння безкровним методом та
спалювання у визначеному місці.
Термін - на протязі дії карантину
6. НПП Нижньодніпровський, ТОВ НВО «Екофільтр», Херсонській міській
організації УТМР, Херсонському обласному управлінню лісового та
мисливського господарства:
6.1. Встановити чисельність диких кабанів та території епізоотичного
вогнища.
Термін - невідкладно

6.2. Заборонити всі види полювання та відвідування угідь стороннім
особам в епізоотичному вогнищі.
Термін - на протязі дії карантину

з

7. Херсонському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства,
Херсонській
міській
організації
УТМР,
НІШ Нижньодніпровський, ТОВ НВО «Екофільтр», ДП «Олешківське ЛМГ»,
ДП «Степовий філіал «УКРНДІЛГА» вжити організаційних заходів щодо
отримання дозволів на проведення депопуляції диких кабанів в епізоотичному
вогнищі та провести депопуляцію диких кабанів відповідно до вимог діючого
законодавства.
Термін - невідкладно
2. СЛУХАЛИ: Про епідемічну ситуацію в області та вжиття додаткових
заходів щодо запобігання поширенню СОУШ-19.
ІНФОРМУВАЛИ: РОМАСКЕВИЧ Ю.О. - в.о. генерального директора
Херсонського
обласного центру
контролю
та
профілактики хвороб МОЗ України.
КОРОЛЕНКО В.М. - директор Департаменту здоров’я
обласної державної адміністрації;
З урахуванням інформації доповідачів комісія з питань ТЕБ та НС
ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати керівнику робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру пов’язаної із
поширенням коронавірусної хвороби СОУШ-19 у Херсонській області, з метою
попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції (СОУГО-19) на
території області, з урахуванням ймовірного розвитку складної епідемічної
ситуації розглянути питання щодо введення на території Олешківської
територіальної громади додаткових протиепідемічних заходів.
Термін: з 02 липня 2021 року
2. Військовій частині 3056 Національної гвардії України забезпечити
цілодобову охорону КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня
ім. Г.І.Горбачевського» ХОР.
Термін - невідкладно
3. 79 прикордонному загону Державної прикордонної служби України
звернутися до адміністрації Державної прикордонної служби України щодо
надання роз’яснень про порядок тестування на СОУШ-19 при перетині
адміністративної межі з ТОТ АР Крим.
Термін невідкладно
-

3. СЛУХАЛИ: Про проходження пожежонебезпечного періоду на території
області.
ІНФОРМУВАЛИ: ГАТІЛОВ Ю.Ю. - заступник начальника ГУ ДСНС в
області;
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КАСІЧ Т.Г. - начальник Херсонського обласного
управління лісового та мисливського господарства;
СТЕПАНОВА М.М. - в.о. директора Департаменту
розвитку сільського господарства та зрошення
З урахуванням інформації доповідачів комісія з питань ТЕБ та НС
ВИРІШИЛА:
1. У зв’язку з високим класом пожежної небезпеки Херсонському
обласному управлінню лісового та мисливського господарства спільно з
Департаментом захисту довкілля та природних ресурсів обласної державної
адміністрації заборонити полювання в лісних масивах, заповідниках,
національних парках області та на межах, що граничить з ними, до зниження
класу пожежної небезпеки.
Термін невідкладно
—

2. Херсонському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства, ГУ ДСНС в області, ГУ Національної поліції України в області,
районним державним адміністраціям рекомендувати сільським, селищним,
міським радам:
2.1. Забезпечити підвищену готовність протипожежних сил та засобів до
гасіння пожеж у екосистемах та скоординовану взаємодію з підрозділами інших
відомств щодо недопущення виникнення та розвитку великих лісових пожеж,
загрози населенню та населеним пунктам.
2.2. Забезпечити цілодобовий моніторинг та патрулювання місць з
високим ризиком виникнення пожеж при надзвичайно високому класі
пожежної небезпеки за умовами погоди, в тому числі меж лісових масивів з
підвітряної сторони.
Термін: протягом
пожежонебезпечного періоду
3. Районним державним адміністраціям рекомендувати сільським,
селищним, міським радам:
3.1. Посилити профілактичні заходи з попередження пожеж в
екосистемах та проінформувати сільськогосподарські підприємства, фермерів
та орендарів земельних ділянок щодо дотримання вимог законодавства в сфері
пожежної безпеки та заборони випалювання рослинності.
3.2. Забезпечити належну готовність відповідних протипожежних служб,
органів місцевого самоврядування, підприємств щодо координації дій з
проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних
ситуацій, пов’язаних з виникненням пожеж у природних екосистемах.
3.3. Організувати спільне проведення рейдів і патрулювань найбільш
пожежонебезпечних лісових масивів, торф’яників, об’єктів природнозаповідного фонду та сільськогосподарських угідь із залученням підрозділів ГУ
ДСНС в області, ГУ Національної поліції в області, Херсонському
прикордонному загону Держприкордонслужби України, лісової охорони та
лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів.
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3.4. Організовувати посилене патрулювання силами правоохоронних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій,
лісокористувачів природних екосистем у випадку, якщо в межах регіону
прогнозується комплексний показник пожежної небезпеки погоди більше
10000, а швидкість вітру більше 10 м\с.
3.5. Забезпечити цілодобовий контроль за дотриманням вимог Правил
пожежної безпеки в лісах області, вимог щодо недопущення спалювання
рослинності на сільгоспугіддях та присадибних ділянках.
3.6. Забезпечити проведення перевірки виконанням землекористувачами
вимог пункту «з» статті 96 Земельного кодексу України щодо обкошування (з
прибиранням скошеного) та оборювання земельних ділянок прилеглих до
торфовищ, полезахисних лісових смуг, луків, пасовищ, ділянок із степовою,
водно-болотною та іншою природною рослинністю, у смугах відведення
автомобільних доріг і залізниць.
3.7. Посилити контроль стану пожежної безпеки населених пунктів, що
розташовані поблизу хвойних лісів, транспортних комунікацій, систем
життєзабезпечення, об'єктів підвищеної небезпеки та місць масового
перебування громадян.
3.8. Встановити тимчасові обмеження на відвідування лісів населенням,
проведення масових заходів в лісах, обмеження проведення певних видів робіт
у лісах на період високої та надзвичайної пожежної небезпеки, забезпечити
проведення відповідної роз’яснювальної (профілактичної) роботи з населенням.
3.9. Вжити
додаткових
заходів
щодо
влаштування
захисних
протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої рослинності та
вітролому території навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних і
садових товариств, об’єктів, розміщених у лісових масивах для недопущення
перекидання лісових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожежі
на цих об'єктах - поширення вогню на лісові масиви.
Термін: протягом
пожежонебезпечного періоду
3.10. Посилити персональну відповідальність керівників підпорядкованих
підрозділів, державних підприємств, установ та організацій за впровадження
організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки у природних
екосистемах.

Рішення прийнято одноголосно та підтримано всіма присутніми на
•
•
• •••
засіданні членами комісії.

Перший заступник голови комісії

Микола ЯКИМЕНКО

Протокол склав

Ігор РИЖЕНКО

/ШЩ-

