
 

                                                                            
 

ДЕРЖАВНА НАДЗВИЧАЙНА ПРОТИЕПІЗООТИЧНА КОМІСІЯ 

ПРИ КИЇВСЬКІЙ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
08133,   м. Вишневе,   вул. Балукова, 22, тел. 406-38-13, 406-09-37 

 

Протокол №3 

від 17 травня 2013 року 

Заступник голови комісії, начальник Головного управління ветеринарної 

медицини в Київській області Жук Андрій Олександрович 

 

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, 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 забезпечення безпечності харчової продукції тваринного 

і рослинного походження, яка постачається до 

дитячих оздоровчих закладів". 

 

 

СЛУХАЛИ: Заступника голови комісії, начальника Головного управління 

ветеринарної медицини в області Жука Андрія Олександровича , який 

оголосив план роботи та порядок розгляду питань порядку денного і повідомив, 

що враховане звернення нашої комісії і Державною надзвичайною 

протиепізоотичною комісією при Кабінеті Міністрів України 3 квітня 2013 року 

(протокол № 1) прийнято рішення про розгляд профілактики АЧС не рідше 

одного разу у квартал. 

Заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини 

Матвієнко Олена Володимирівна повідомила, що згідно з офіційними 

повідомленнями Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) у 2012 році 

Африканську чуму свиней зареєстровано в 8 країнах світу: 

Центральноафриканській Республіці, Республіці ЧАД, Кенії, Нігерії, ПАР, 

Танзанії, Російській Федерації та Україні. 

Відповідно до повідомлень Россільгоспнагляду з 2007 року в Російській 

Федерації виявлено 421 випадок захворювання на АЧС, в тому числі 121 

випадок у 2012 році в 14 суб’єктах Російської Федерації. 

З початку 2013 року в РФ зареєстровано 17 випадків АЧС. Останні 

випадки зареєстровано 23.04.2013 в мисливських господарствах двох районів 

Тверської області серед диких кабанів. 
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Крім того, за даними засобів масової інформації починаючи з 23 квітня 

цього року в КПС «Восточний» Барановичського району Брестської області 

Республіки Білорусь відмічається загибель свиней. Відстань від 

неблагополучного пункту до кордонів України складає близько 195 км. Згідно 

тих же повідомлень, офіційною владою Республіки Білорусь вживаються 

надзвичайні заходи з недопущення розповсюдження хвороби та її ліквідації. 

Зважаючи на відсутність офіційних даних, аналізу отриманої інформації і 

вжиті заходи залишається ймовірність виникнення АЧС. 

З метою недопущення занесення збудника цієї небезпечної хвороби на 

територію України, Держветфітослужбою України введено тимчасову заборону 

на ввезення з території Республіки Білорусь на територію України 

сприйнятливих до АЧС тварин, продукції та сировини з них. 

Направлено офіційний запит ветеринарній службі Республіки Білорусь 

щодо роз’яснення українській стороні причин загибелі свиней, а у разі 

ускладнення епізоотичної ситуації – негайного інформування 

Держветфітослужби України (відповіді ще не отримано). 

Головних державних інспекторів ветеринарної медицини АР Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя зобов’язано забезпечити щоденне 

чергування спеціалістів ветеринарної медицини на місцях, належний 

державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за роботою 

свиногосподарств в «закритому режимі», місцями реалізації тваринницької 

продукції, забезпечити здійснення державного ветеринарно-санітарного 

контролю при переміщенні тварин та продукції з них, посилити контроль та 

нагляд за відходом (загибеллю) свиней та утилізацією загиблих тварин. 
 

Відділом ветеринарної міліції спільно з місцевими органами МВС та ДАІ 

створено робочі групи які на автошляхах здійснюють контроль за 

переміщенням вантажів, в першу чергу живих тварин та продуктів їх забою і 

переробки. З початку року в області перевірено 28 суб’єктів господарювання 

діяльність яких пов’язана з виробництвом і переробкою свинини, при цьому 

виявлено 45 порушень, накладено штрафів на суму понад 7,8 тис. грн., видано 

24 приписи, призупинено діяльність 2 об'єктів, вилучено понад 13,3 т. свинини. 

Крім того, з початку року щеплено проти КЧС 270 тис. голів свиней, 

обстежено понад 25 тис. дворів та 302 тис. голів свиней, відібрано 277 проб 

біоматеріалів від диких свиней та 253 проб від свиней господарств та 

приватного сектору населення для проведення лабораторного моніторингу 

АЧС, проведено 298 перевірок свиногосподарств, за недотримання 

ветеринарно-санітарних вимог притягнуто до відповідальності 128 осіб, 

накладено штрафів на суму понад 21,2 тис. грн. 

Начальник відділу ветеринарної міліції ГУ МВС в області Піщанський 

Олександр Вікторович доповів про результати перевірок свиногосподарств  

по виконанню ветеринарно-санітарних вимог та проведенню заходів з 

профілактики африканської чуми свиней.  

Заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в 

області Тібеж Микола Васильович доповів про завдання служби ветеринарної 

медицини щодо забезпечення безпечності харчової продукції тваринного і 

рослинного походження, яка постачається до дитячих  оздоровчих закладів.  
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Секретар комісії, заступник начальника Головного управління 

ветеринарної медицини в області  Наумчук В.В. доповів про стан виконання 

попередніх рішень комісії. Зокрема, було наголошено, що виведені з 

експлуатації 137 скотомогильників та біотермічних ям. 

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, забезпечення безпечності харчової продукції тваринного і 

рослинного походження, яка постачається до дитячих  оздоровчих закладів, 

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Київській обласній 

державній адміністрації  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Взяти до уваги, що станом на 17 травня 2013 року: 

1.1. Ситуація щодо африканської чуми свиней в області благополучна та 

контрольована і попередні рішення комісії виконані.   

1.2. Виведені з експлуатації 137 недіючих скотомогильників та 

біотермічних ям.  

 

2.Головам ДНПК при райдержадміністраціях: 

 

2.1. Завершити роботу по розгляду на сесіях районних рад, 

міськвиконкомів, сільських та селищних рад 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 та топографічні карти; 

- приведення наявних скотомогильників та біотермічних ям у відповідність 

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, зареєстрованих в міністерстві 

юстиції України 29.01.2009 за №85/160; 

- виведення з експлуатації недіючих худобомогильників. 

 

2.2. Терміново провести позачергові засідання Державних надзвичайних 

протиепізоотичних комісій при райдержадміністраціях з порядком денним 

«Про заходи профілактики африканської чуми свиней». 

 

 

3. Головним державним інспекторам районів, міст області: 

3.1. Забезпечити ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за роботою 

свиногосподарств в «закритому» режимі, місцями реалізації тваринницької 

продукції.  
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3.2. В межах планів інспекторської роботи на 2013 рік проводити 

перевірки підконтрольних службі ветеринарної медицини суб’єктів 

господарювання на предмет дотримання вимог законодавства щодо збору, 

транспортування, утилізації відходів тваринного походження.  

3.3. Забезпечити здійснення державного ветеринарно-санітарного 

контролю та нагляду при переміщенні тварин і продукції з них. 

3.4. Забезпечити дотримання «Плану дій при підозрі захворювання 

свиней на африканську чуму свиней незалежно від типу ведення господарства 

та форми власності», затвердженого наказом Головного державного інспектора 

ветеринарної медицини України від 03.11.2008 №139. 

3.5. Посилити контроль та нагляд за  шляхами утилізації загиблих тварин 

в свиногосподарствах  та особистих господарствах населення. 

 

4. Головним державним інспекторам ветеринарної медицини районів, 

міст області, обласному управлінню лісового та мисливського господарства, 

директору Регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини в області 

забезпечити виконання в повному обсязі рішення комісії від 1 березня 2013 

року (протокол №2). 

 

5. Начальнику відділу ветеринарної міліції ГУ МВС в області 

Піщанському О.В. забезпечити виконання заходів щодо безпечності харчової 

продукції тваринного і рослинного походження, яка постачається до дитячих  

оздоровчих закладів.  

 

6. Контроль за виконанням рішення та доведення його до відома 

районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного 

значення, інших зацікавлених підприємств та організацій до 20.05.2013 

покласти на Головне управління ветеринарної медицини в області, як робочий 

орган Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 

облдержадміністрації.  

 

 

 

Голова комісії, перший заступник голови 

облдержадміністрації        О.В.Заєць 

 

Секретар комісії         В.В.Наумчук 


