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Протокол № 1 

від 18 січня 2013 року 
Головував перший заступник голови адміністрації Заєць О.В. 

 

ПРИСУТНІ: Члени комісії ( за списком), спеціалісти Головного управління 

ветеринарної медицини в області, обласної державної лікарні ветеринарної 

медицини, відділу ветеринарної міліції ГУ МВС України в області, завідувач 

державної дільничної лікарні ветеринарної медицини Зони відчуження, голови 

державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при РДА та 

міськвиконкомах, начальники управлінь ветеринарної медицини у районах та 

містах області.   
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

«Про заходи профілактики африканської чуми свиней  

та поводження з відходами тваринного походження  в області» 

 

СЛУХАЛИ: Голову комісії, Першого заступника голови адміністрації  Зайця 

Олександра Віталійовича , який оголосив план роботи та порядок розгляду 

питань порядку денного і повідомив, що оскільки Київська область Надзвичайною 

протиепізоотичною комісією при Кабінеті Міністрів України 26 серпня 2011 року 

(протокол № 2) віднесена до загрозливої зони,  засідання комісії відбуваються 

регулярно до особливого розпорядження.  

Заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини Тібеж 

Микола Васильович повідомив, що згідно з офіційними повідомленнями 

Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) з початку 2012 року АЧС зареєстровано 

у 8 країнах світу: Республіці ЧАД, Центральноафриканській Республіці Кенії, 

Нігерії, ПАР, Танзанії, Російській Федерації та Україні. 

Відповідно до повідомлень Россільгоспнагляду з початку 2007 року в 

Російській Федерації виявлено 394 випадки захворювання на АЧС, в тому числі 

111 випадків в поточному році (67 випадків в спеціалізованих підприємствах та 

особистих підсобних господарствах громадян і 44 випадки серед диких кабанів).  

За 2012 рік хвороба зареєстрована в 10 суб’єктах Російської Федерації. Всього 

протягом 6 років хвороба розповсюдилась на територію протяжністю понад 3,8 

тис. км. 

З часу проникнення АЧС на територію Росії в результаті ліквідації спалахів 

хвороби було знищено понад 600 тис. голів свиней. При цьому, лише прямі збитки 

за знищених тварин склали понад 30 млрд. рублів. 

 

В Україні в 2012 році було зареєстровано один випадок захворювання свиней 

на АЧС у с. Комишуватка Приморського району Запорізької області, де 30.07.2012 

в особистому господарстві громадянина було виявлено падіж 3 голів свиней.  
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В результаті проведених заходів з метою локалізації та недопущення 

розповсюдження збудника хвороби в с. Комишуватка було знищено безкровним 

методом та спалено все поголів’я свиней (208 голів свиней), проведено механічне 

очищення та дезінфекцію приміщень та 49 подвір’їв. При цьому власникам тварин 

за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету було відшкодовано 

матеріальні збитки за вилучених тварин (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 01.08.2012 № 521-р). 

03.01.2013 було надіслано звіт до МЕБ щодо ліквідації спалаху АЧС в 

Україні. 

В 2012 році органам державної ветеринарної медицини області за підтримки 

Київської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, 

завдячуючи господарським заходам вжитих власниками тварин, заходам 

проведених Київським обласним управлінням лісового та мисливського 

господарства та інших установ вдалося утримати епізоотичну ситуацію щодо 

африканської чуми свиней благополучною та контрольованою.  

У вересні 2012 року в області у ТОВ «СМ «Фауна» Іванківського району було 

зареєстровано один неблагополучний пункт по класичній чумі свиней серед диких 

кабанів.  

Враховуючи проведені заходи та відсутність нових випадків захворювань на 

КЧС рішенням ДНПК при Іванківській РДА від 30.10.2012 (протокол №13) 

карантинні обмеження з мисливського господарства ТОВ СМ «Фауна» та з 

території загрозливої зони знято. 

З початку року з негативним результатом було досліджено 5 зразків 

біоматеріалу на АЧС від загиблих свиней та більше 1000 голів в рамках 

моніторингу.   Крім того, в рамках моніторингу наявності збудника АЧС в дикій 

фауні у 2012 році досліджено 491 голову диких кабанів. 

На території області станом на 01.01.2013 є 227 господарств, в яких 

утримується більше 372 тисячі голів свиней та 157 тисяч голів в індивідуальних 

господарствах населення.  

За 2012 рік з метою профілактики КЧС проведено 953 тисячі щеплень свиней. 

Постійно здійснюються обстеження поголів’я тварин в господарствах (обстежено  

624 тисячі голів свиней на крупних фермах та поголів’я у 129 тисячах дворів 

громадян). 

Державними інспекторами ветеринарної медицини з початку року проведено 

1256 перевірок господарств різних форм власності на предмет дотримання 

ветеринарно-санітарних вимог при утриманні свиней. За порушення ветеринарно-

санітарних правил до адміністративної відповідальності шляхом накладення 

адмінштрафів притягнуто 476 осіб на суму 81 тисячу гривень. 

 

Згідно з ст.3 5-2 Закону України «Про відходи» утилізація відходів 

тваринного походження на території України здійснюється спеціалізованими 

підприємствами (підрозділами) з утилізації відходів тваринного походження і не 

може здійснюватися підприємствами, що виробляють продукцію тваринного 

походження, призначену для споживання людиною, за винятком випадків 

здійснення такої діяльності спеціалізованими підрозділами з утилізації відходів 

тваринного походження. 

 Наразі на території області зареєстровано 595 суб’єктів господарювання, які 

під час своєї господарської діяльності утворюють відходи тваринного походження 
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(тваринницькі ферми, птахогосподарства, забійні підприємства, м’ясокомбінати 

тощо). Цими суб’єктами господарювання протягом 2012 року вироблено 42 тисячі 

тонн відходів, в т.ч. 30 тис. тонн від діяльності забійних та м’ясопереробних 

підприємств та 12 тис. тонн від загибелі тварин та птиці. Усі відходи утилізовані 

на спеціалізованих підприємствах, за виключенням 115 тонн, що розміщені на 

діючих худобомогильниках. 

На території Київщини знаходяться два спеціалізовані підприємства з 

переробки відходів тваринного походження: Державне підприємство «Сквирський 

завод по виробництву м'ясо-кісткового борошна «Сквирський ветсанутильзавод» 

та ТОВ «Баришівський ветсанутильзавод», робота якого на сьогодні призупинена. 

Ще є підприємство з виробництва рибного борошна ТОВ «Біокор-Агро» (с. 

Григорівка, Обухівський район) де здійснюється переробка відходів 

рибопереробних підприємств. 

Органами держветмедицини області в минулому році проведено 1500 

перевірок суб’єктів господарювання з питань поводження з відходами тваринного 

походження. В результаті проведених заходів виявлено 355 порушень в сфері 

поводження з відходами тваринного походження, 261 посадових осіб притягнуто 

до адміністративної відповідальності шляхом накладання штрафів на загальну 

суму 45,5 тис гривен. 

 Крім того на території області розміщено 462 худобомогильників та 

біотермічних ям, з них 290 діючих та 172 недіючих. На цих об’єктах у 2011 році 

було знищено (закопано чи кинуто до біотермічних ям) 223 тонни відходів 

тваринного походження та 115 тонни у 2012 році.  

 Питання щодо утримання скотомогильників та біотермічних ям в 

відповідності до вимог чинних «Правил облаштування і утримання діючих 

(існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин 

у населених пунктах України», затверджених наказом Державного комітету 

ветеринарної медицини України від 27.10.2008, що зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 29.01.2009 за №85/1601 залишається дуже актуальним. Слід 

зазначити, що окрім державної служби ветеринарної медицини цією проблемою 

ніхто не опікується. Як правило, при створенні скотомогильників та біотермічних 

земля не відводилась. Тому в більшості випадків худобомогильники не нанесені на 

плани-схеми населених пунктів та топографічні карти, що вже зараз ускладнює їх 

визначення на місцевості.  

В зв’язку з ліквідацією багатьох тваринницьких господарств, розмежуванням 

земель в межах населених пунктів та ті, що заходяться в підпорядкуванні 

районних державних адміністрацій, багато худобомогильників опинилася за 

межами населених пунктів і голови сільських рад посилаються на те, що дані 

худобомогильники не належать до їх сфери відповідальності, а деякі взагалі 

розміщені на землях переданих в приватну власність, При цьому ніхто такі 

землевідведення не погоджував з органами державного ветеринарно-санітарного 

контролю та нагляду. 

 Територіальними органами державної служби ветеринарної медицини у 

2012 році обстежені усі відомі 462 місця захоронень трупів тварин. За 

результатами перевірок 79 посадових осіб притягнуто до адміністративної 

відповідальності шляхом накладення штрафів на загальну суму 12,5 тис. грн. За 

результатами обстежень встановлено, що стан облаштування та утримання 

більшості худобомогильників та біотермічних ям не відповідає ветеринарно-
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санітарним вимогам (відсутня огорожа, не окопані ровом, не обладнані в’їзними 

воротами, на біотермічних ямах відсутні кришки, замки). 

Згідно надісланої із районів інформації із наявних 462 худобомогильників - 

90 худобомогильників можуть бути виведені з експлуатації, як такі, що не 

експлуатуються більше 25 років за умови, що на них не було здійснено 

захоронення трупів, які загинули від сибірки, сказу, трихінельозу, емкару, сапу та 

інфекційних хвороб тварин невстановленої етіології (п. 4.12 Правил).  

Враховуючи, що на засіданні ДНПК при Київській облдержадміністрації 7 

грудня 2012 року (протокол №15) вже розглядалось зазначене питання і були 

прийняті відповідні рішення, та з врахуванням викладеного матеріалу доповідач 

вніс пропозиції, які слід включити до рішення комісії. 

 Член комісії, заступник начальника обласного управління лісового та 

мисливського господарства Гринь Василь Андрійович доповів про стан 

проведення ветеринарно-санітарної експертизи впольованих диких тварин та 

моніторингове дослідження на африканську чуму свиней в області. Так, із ліміту 

на відстріл диких кабанів в кількості 1310 голів фактично було впольовано 635 

голів, від яких 491 матеріал був досліджений у державній лабораторії 

ветеринарної медицини на африканську чуму свиней. На невиконання плану 

стовідсоткового дослідження на АЧС вплинули складні погодні умови у грудні 

2012 та січня 2013 року. 

 Секретар комісії Наумчук В.В. доповів про стан виконання попередніх 

рішень комісії. Зокрема, було наголошено, що оскільки через складні погодні 

умови не вдалося завершити обстеження місць захоронення тварин та відходів 

тваринного походження, цю роботу слід продовжити до повного завершення.  

Зважаючи на викладене та з метою попередження занесення збудника 

африканської чуми свиней на територію області, підтримання стабільної 

епізоотичної ситуації щодо класичної чуми свиней, приведення у відповідність до 

чинного законодавства організації поводження з відходами тваринного 

походження, Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Київській 

обласній державній адміністрації  
 

ВИРІШИЛА:  

1. Взяти до уваги, що станом на 18 січня 2013 року ситуація щодо 

африканської чуми свиней в області благополучна та контрольована і попередні 

рішення комісії, в тому числі щодо  проведення  семінарів -  навчань за тематикою 

"Африканська та класична чума свиней. Епізоотична ситуація, діагностика та 

першочергові заходи реагування» зі спеціалістами районних державних лікарень 

та лабораторій ветмедицини, користувачами мисливських угідь, керівниками і  

спеціалістами лісового та мисливського господарства виконані.   

2. Головам ДНПК при райдержадміністраціях: 

2.1. Завершити роботу щодо включення до порядку денного сесій районних 

рад, міськвиконкомів, сільських та селищних рад розгляд питань щодо 

поводження з відходами тваринного походження та затвердження заходів: 

- з проведення інвентаризації місць захоронення трупів тварин з їх 

обов’язковим точним топографічним нанесенням на плани – схеми населених 

пунктів на топографічні карти; 

- приведення наявних скотомогильників та біотермічних ям у відповідність до 

вимог чинних «Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) 
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худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у 

населених пунктах України», затверджених наказом Державного комітету 

ветеринарної медицини України від 27.10.2008, зареєстрованих в міністерстві 

юстиції України 29.01.2009 за №85/160; 

- виведення з експлуатації недіючих худобомогильників. 

2.2. Копії затверджених Планів заходів з цього питання до 01.03.2013 подати 

до Головного управління ветеринарної медицини. 

3.Заслуховувати на найближчих чергових засіданнях комісії голів районних 

ДНПК щодо стану виконання рішення ДНПК при Київській облдержадміністрації. 

4. Головним державним інспекторам районів, міст області  в межах планів 

інспекторської роботи на 2013 рік провести перевірки підконтрольних службі 

ветеринарної медицини суб’єктів господарювання на предмет дотримання 

вимог законодавства щодо збору, транспортування, утилізації відходів 

тваринного походження. У разі виявлення випадків утилізації (знищення) 

відходів незаконними шляхами вживати заходів щодо призупинення 

функціонування суб’єкта господарювання до приведення питання утилізації 

відходів тваринного походження у відповідність з чинним законодавством.  

 5. Київському обласному управлінню лісового та мисливського 

господарства із залученням  голів районних рад УТМР, користувачів 

мисливських угідь у 2013 році забезпечити стовідсоткове проведення 

ветеринарно-санітарної експертизи впольованих диких тварин та 

моніторингове дослідження на африканську чуму свиней.  

6. Контроль за виконанням рішення та доведення його до відома 

районних державних адміністрації, виконкомів міських рад міст обласного 

значення, інших зацікавлених підприємств та організацій до 21.01.2013 

покласти на Головне управління ветеринарної медицини в області, як робочий 

орган Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 

облдержадміністрації.  
 

 
  

Голова комісії, перший заступник  

голови адміністрації        О.В.Заєць 

 

 

Секретар комісії         В.В.Наумчук

  


