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

Протокол №4
від 20 червня 2013 року
Головував заступник голови комісії, начальник Головного управління
ветеринарної медицини в Київській області - Жук Андрій Олександрович.
Протокол вела член комісії Матвієнко 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, 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 стану державного
ветеринарно-санітарного нагляду (контролю) за поводженням з відходами
тваринного походження".
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 у зв’язку із ускладненням епізоотичної ситуації щодо африканської чуми
свиней в Російській Федерації, де лише у червні цього року було виявлено 6
випадків захворювання у Вознесенській та 3 випадки в Ростовській областях, на
виконання п.4 протоколу №1 засідання ДНПК при КМУ від 03.04.2013
проводимо засідання комісії для вжиття додаткових заходів з недопущення
занесення збудника африканської чуми свиней на територію області.
Заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини
Тібеж Микола Васильович повідомив, що згідно з офіційними даними
епізоотична ситуація щодо АЧС в світі залишається стабільно напруженою,
особливо в Російській Федерації. За повідомленням Россільгоспнагляду тільки з
початку 2013 року вже зареєстровано 38 випадків захворювання свиней на
АЧС, а всього з 2007 року - 441 випадок.
Особливу тривогу викликає епізоотична ситуація у Воронезькій області,
де станом на 19.06.2013 було встановлено 20 випадків захворювання. Останні
вогнища захворювання розташовані за 75-95 км до кордону з Україною
(Луганська область).
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Аналіз останніх випадків АЧС вказує на значну роль транспортних
сполучень в поширенні збудника хвороби (всі 6 випадків - вздовж однієї
дороги).
На даний час епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней в
Київській області благополучна та контрольована.
На території області станом на 01.06.2013 є 225 господарств, в яких
утримується більше 387 тис. гол. свиней та 148 тисяч голів в індивідуальних
господарствах населення.
З початку року з метою профілактики КЧС щеплено 399 тисяч голів
свиней. Постійно здійснюються обстеження поголів’я: у великих
господарствах обстежено 294 тисячі голів та 38 тисяч дворів громадян, в яких
утримуються свині. На наявність вірусу АЧС з негативним результатом
досліджено 779 проб біологічного матеріалу. Крім того відібрано біоматеріал
від 277 голів впольованих диких кабанів.
Державними інспекторами ветеринарної медицини з початку року
проведено 444 перевірки свиногосподарств різних форм власності на предмет
дотримання ветеринарно-санітарних вимог при утриманні свиней. За
порушення
ветеринарно-санітарних
правил
до
адміністративної
відповідальності шляхом накладення адмінштрафів на суму 33 тисячі гривень
притягнуто 206 осіб та видано 248 приписів щодо усунення порушень.
За інформацією відділу ветеринарної міліції ГУ МВС України в області під
час проведених у травні – червні перевірок окремих свиногосподарств
Ставищенського,
Миронівського,
Згурівського
Володарського,
Білоцерківського районів щодо виконання заходів з профілактики АЧС,
встановлено ряд недоліків. Найчастіше відмічались такі з них: територія
огороджена частково, в’їзний дезбар'єр не заправлений, санпропускник
відсутній, забій тварин проводиться на необлаштованому майданчику,
спецодягом обслуговуючий персонал не забезпечений, відсутні дезкилимки при
входах в тваринницькі приміщення, в господарствах відсутні договори з
ветсанутильзаводом на утилізацію відходів тваринного походження.
Враховуючи складну епізоотичну ситуації щодо АЧС в РФ, доповідач ще
раз звернув увагу голів ДНПК при райдержадміністраціях та головних
державних інспекторів ветеринарної медицини районів (міст) області щодо
беззаперечного виконання «Плану дій при підозрі захворювання свиней на
африканську чуму» незалежно від типу ведення господарства та форми
власності, затвердженого наказом Головного державного інспектора
ветеринарної медицини України від 03.11.2008 №139.
Також повідомив, що 29.05.2013 стався випадок масової загибелі свиней з
групи відгодівлі в ТОВ «АПК Насташка» (с. Іванівка, Ставищенського
району). Внаслідок виходу з ладу системи вентилювання тваринницьких
приміщень виникла задуха, що привело до загибелі 157 голів свиней
віком 5 місяців.
Інформація щодо масової загибелі свиней в зазначеному
господарстві надійшла до Головного управління о 16.30 29.05.2013 з
Держветфітослужби, а не від районного управління. Тим більше, майже
на протязі 3 годин, після отримання інформації, адміністрація
господарства не допускала районну службу ветеринарної медицини , в т.
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ч. головного державного інспектора району, на територію господарства.
Такі дії керівників, власників господарств можуть привести до небажаних
наслідків, виникненню і розповсюдженню інфекції та спричиненню
значних економічних збитків.
Щодо стану державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду у
сфері поводження з відходами тваринного походження Тібеж М.В. доповів, що
упродовж 2013 року органами прокуратури області виявлялись порушення
законодавства при поводженні з промисловими, побутовими та іншими
відходами. За результатами перевірок прокурорами розпочато 3 кримінальних
провадження, досудове розслідування у яких триває. Внесено 185 подань, до
відповідальності притягнуто 112 посадових осіб, 71 з яких – посадовці органів
державного контролю. До судів заявлено позови на суму понад 1 млн. гривень.
Відповідно ст.35-2 Закону України «Про відходи» державний контроль і
нагляд у сфері поводження з відходами тваринного походження здійснює
Державна служба ветеринарної медицини України та інші спеціально
уповноважені органи виконавчої влади у сфері поводження з відходами.
Станом на 01.06.2013 в територіальних органах державної служби
ветеринарної медицини області на обліку є 591 суб’єкт господарювання, що під
час своєї господарської діяльності може утворювати відходи тваринного
походження. За 5 місяців поточного року зазначеними суб’єктами
господарювання вироблено 19904 тонни та утилізовано 19864 тонни відходів
тваринного походження (в т.ч. на спеціалізованих підприємствах 19724 тонни).
З початку року державними інспекторами ветеринарної медицини області
проведено 869 перевірок суб’єктів господарювання. За результатами перевірок
видано 258 приписів щодо усунення порушень. До адміністративної
відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 159 осіб на суму 26180 гривень.
За порушення вимог поводження з відходами тваринного походження було
призупинено роботу одного підприємства. Проте, ще не всі суб’єкти
господарювання заключили договори з спеціалізованими підприємствами щодо
утилізації відходів тваринного походження.
На виконання Постанови міжвідомчої наради правоохоронних та
контролюючих органів Київської області від 16.11.2012, органами державного
ветеринарно-санітарного нагляду (контролю) на даний час проводиться
інвентаризація наявних худобомогильників та біотермічних ям і виведення їх з
експлуатації у відповідності до «Правил облаштування і утримання діючих
(існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів
тварин у населених пунктах України».
За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що станом на
01.01.2013 в області нараховується 337 худобомогильників (з них діючих-112)
та 93 біотермічні ями (діючих-71). Більшість з них не відповідає ветеринарносанітарним вимогам. З початку року виведено з експлуатації 136
худобомогильників та 31 біотермічна яма.
За 5 місяців 2013 року держветінспекторами перевірено 326 місць
захоронення трупів тварин, в т. ч. 77 біотермічних ям та 249 –
худобомогильників. За результатами проведених перевірок видано 142 приписи
щодо усунення виявлених порушень, притягнуто до адміністративної
відповідальності 65 посадових осіб шляхом накладання штрафів на суму 10166
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гривень.
Проте слід зазначити, що станом на 01.06.2013 недостатньо проведена
робота з нагляду за виконанням вимог правил утримання худобомогильників та
біотермічних ям в таких районах, як
Білоцерківський, Володарський,
Миронівський, Кагарлицький, Обухівський, Фастівський, Яготинський.
Заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в
області Матвієнко О.В. доповіла про завдання служби ветеринарної медицини
щодо забезпечення стовідсоткового охоплення щепленнями собак та котів проти сказу, свиней - проти класичної чуми та птиці - проти хвороби
Ньюкасла, проведення у неблагополучних по сказу пунктах необхідних заходів
відповідно до вимог чинної інструкції. Вказала на недоліки, які були виявлені з
цих питань під час перевірок у травні-червні цього року.
Зважаючи на викладене та з метою попередження занесення збудника
африканської чуми свиней на територію області, підтримання стабільної
епізоотичної ситуації щодо класичної чуми свиней, сказу та хвороби Ньюкасла,
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 20 червня 2013 року ситуація щодо
африканської чуми свиней в області благополучна та контрольована.
2.Головам ДНПК при райдержадміністраціях (міськвиконкомах):
2.1.
Терміново
провести
позачергові
засідання
ДНПК
при
райдержадміністраціях
(міськвиконкомах)
за
участю
керівників
свиногосподрств, де розглянути стан здійснення заходів профілактики АЧС та
ознайомити їх під підпис з порядком дій при підозрі захворювання на АЧС.
2.2. Заборонити використання для годівлі свиней відходів харчування в
спеціалізованих свинарських підприємствах, підсобних господарствах
військових частин, учбових закладів, мисливських господарств, релігійних
організацій та інших господарствах незалежно від форми власності та
підпорядкування;
2.3. До 01.09.2013 завершити роботи з проведення інвентаризації діючих та
законсервованих худобомогильників і біотермічних ям з їх обов’язковим
точним топографічним нанесенням на плани – схеми населених пунктів та
топографічні карти, виведення з експлуатації недіючих худобомогильників та
біотермічних ям та забезпечити облаштування діючих у відповідності до вимог
«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 № 232, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України
29.01.2009 за № 85/16101.
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3. Головним державним інспекторам районів, міст області, начальнику
відділу ветеринарної міліції ГУ МВС в області Піщанському О.В. :
3.1. Продовжити перевірки виконання керівниками свиногосподарств
різних форм власності та мисливських господарств заходів щодо попередження
занесення і розповсюдження збудника АЧС та закритого режиму роботи. В разі
невиконання законних вимог державних інспекторів ветеринарної медицини із
зазначеного питання матеріали передавати до правоохоронних органів.
3.2. Посилити контроль за виконанням суб’єктами господарювання та
органами місцевого самоврядування вимог «Правил облаштування і утримання
діючих (існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення
трупів тварин у населених пунктах України».
3.3 Забезпечити стовідсоткове охоплення наявного свинопоголів’я
щепленнями свиней проти КЧС, собак та котів проти сказу, птиці проти
хвороби Ньюкасла.
4. Головному управлінню Держсанепідслужби в Київській області
забезпечити контроль за поводженням в харчовими відходами закладів
громадського харчування з метою недопущення їх для згодовування тваринам.
5. Контроль за виконанням рішення та доведення його до відома
районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного
значення, інших зацікавлених підприємств та організацій до 27.06.2013
покласти на Головне управління ветеринарної медицини в області, як робочий
орган
Державної
надзвичайної
протиепізоотичної
комісії
при
облдержадміністрації.

