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Головував голова комісії, Перший заступник голови облдержадміністрації
Заєць Олександр Віталійович 

Протокол вела заступник начальника Головного управління ветеринарної 
медицини в Київській області Матвієнко Олена Володимирівна.

ПРИСУТНІ: Члени комісії (за списком), заступник начальника 
Житомирського прикордонного загону Котівець С.В., заступник начальника 
Київської митниці Міндоходів Бутенко С.С., зав. сектору ГУ Міндоходів у 
Київській області Данчук В.А., перший заступник обласної дирекції 
"Укрпошта" Мар»ясов В.О., 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 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 відповідно до рішення засідання 
Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів 
України від 29.08.2013 року № 2 засідання комісії з даного питання 
відбуваються щоквартально.

І.Про епізоотичну ситуацію щодо африканської чуми свиней в світі та 
доведення вимог протоколу №53 засідання Кабінету Міністрів України від 
11 вересня 2013

Заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в 
Київській області Матвієнко Олена Володимирівна доповіла, згідно з 
офіційними повідомленнями Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) з 
початку 2013 року Африканську чуму свиней зареєстровано в 5 країнах світу:



Центральноафриканській Республіці, Республіці ЧАД, Нігерії, Російській 
Федерації (РФ) та Республіці Білорусь.

З початку 2013 року в РФ зареєстровано 146 випадків АЧС (550 випадків 
з 2007 року), в т.ч. вперше в Смоленській, Тамбовській, Бєлгородській, 
Псковській та Володимирській областях.

Найбільше занепокоєння викликає випадок АЧС в Бєлгородській області, 
в якій найбільш розвинена галузь свинарства та сконцентровано більше 20 % 
всього поголів’я свиней РФ.

За даними Россільгоспнагляду в результаті ліквідації спалахів хвороби 
було знищено понад 900 тис. голів свиней. При цьому прямі та непрямі 
економічні збитки склали понад 30 млрд. рублів.

Основними причинами поширення хвороби в РФ, як вважає 
Россільгоспнагляд, є безконтрольне переміщення хворих тварин, сировини і 
продукції тваринного походження, що містять збудника хвороби.

Крім того, згідно з офіційним повідомленням Департаменту 
ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства 
та продовольства Республіки Білорусь захворювання свиней на африканську 
чуму зареєстровано 21 червня 2013 року на території Гродненської області (с. 
Чапунь, Івьєвський район, приватний сектор), а 3 липня поточного року другий 
випадок АЧС підтверджено в ТОВ «Вітебський комбінат хлібопродуктів» 
(філіал «Лучеса») у Вітебській області. Згідно повідомлень білоруської 
сторони, причиною захворювання стали контаміновані збудником корми.

Останнім часом в засобах масової інформації з ’являються повідомлення 
про нові спалахи АЧС в Білорусі, які спростовуються Міністерством сільського 
господарства і продовольства цієї країни. При цьому вживаються наступні 
заходи:

- заборона утримання свиней на об'єктах, де не можуть бути забезпечені 
ветеринарно-санітарні правила;

- ліквідація свиноферм та забій тварин у разі недотримання ветеринарно- 
санітарних правил розведення свиней;

- заборона утримання свиней у особистих господарствах громадян, які 
працюють або проживають у населених пунктах, де були зафіксовані спалахи 
АЧС;

- депопуляція диких кабанів;
- рішення ЄС про встановлення суцільної огорожі на кордоні з 

Республікою Білорусь з метою недопущення міграції диких кабанів
В Україні на сьогодні епізоотична ситуації щодо АЧС благополучна та 

контрольована, нових випадків захворювання на АЧС не зареєстровано.
Також доповідач довела до учасників засідання вимоги протоколу № 53 

засідання Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року щодо заходів з 
недопущення занесення збудника африканської чуми свиней в Україну.

II. Про епізоотичну ситуацію по АЧС на території області та заходи 
здійснені державними інспекторами ветеринарної медицини Київщини 
стосовно забезпечення епізоотичного благополуччя області



Заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини 
Тібеж Микола Васильович поінформував що, на даний час ситуація щодо 
африканської чуми свиней в Київській області залишається благополучною та 
контрольованою. На території області зареєстровано 217 господарств, в яких 
утримується понад 390 тисяч голів свиней, та 141 тисяча голів в індивідуальних 
господарствах населення. З метою недопущення занесення та поширення 
збудника африканської чуми свиней на територію області державною службою 
ветеринарної медицини Київщини постійно здійснюється ряд заходів, а саме:

З початку 2013 року, проведено 785 тис. щеплень проти класичної чуми 
свиней. В рамках державного моніторингу АЧС в дикій фауні, відібрано 
біологічний матеріал від 277 гол. диких кабанів та направлено для досліджень 
до Регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини в Київській 
області. Крім того, досліджено 1121 проб біоматеріалу від домашніх свиней. 
Результат на АЧС негативний.

Спеціалістами держветмедицини постійно проводиться обстеження 
поголів’я свиней в господарствах (всього з обстежено -  558 тис. гол.) та 
обстежено поголів’я в 70789 дворах громадян, в яких утримуються свині.

Державними інспекторами ветеринарної медицини проведено з початку 
року 641 перевірку свиногосподарств різних форм власності на предмет 
дотримання ветеринарно-санітарних вимог при утриманні свиней. За 
порушення ветеринарно-санітарних правил до адміністративної 
відповідальності притягнуто 314 осіб шляхом накладення адмінштрафів на 
суму 50985 грн.

Крім того, спільно з працівниками відділу ветеринарної міліції, ДПС ДАІ, 
здійснено 1968 перевірок м'ясопереробних підприємств, складів, 
холодильників, ринків, автомобілів та інших місць реалізації продукції 
тваринного походження за результатами перевірок притягнуто до 
адміністративної відповідальності шляхом накладення штрафів на 1152 особи 
на суму 95747 грн. ,вилучено з обігу продукції тваринного походження, яка не 
відповідала ветеринарно-санітарним заходам 16,7 тон, в т. ч. утилізовано 
продукції 5,3 тони.

Доповідач також зазначив, що із 217 господарств на сьогодні 19 
господарств не виконують в повному об’ємі «закритий режим роботи». Зокрема 
це такі господарства, як: ТОВ «Добробут», ФГ «Левада-К» (Богуславський 
район), ТОВ «ФК ЛТД», ФОП «Селезень» (Васильківський район), ПОСП 
«Геворг», ТОВ «Урожай», ТОВ «Центр», ТОВ «Аратта» (Згурівський район), 
ФГ «Широкоступ» ( Кагарлицький район), ПАФ «Колос», ТОВ «Україна», ПСП 
«Насташківське», TOB СМК «Соболь» (Рокитнянський район), ПОСП «Нива», 
СТОВ «Мрія», ТОВ «Відродження», ВСК «Ріжки» (Таращанський район), ТОВ 
«Жоравське», ТОВ «Яготинський РАТС» (Яготинський район). Керівників 
зазначених господарств притягнуто до адміністративної відповідальності та 
видано приписи щодо усунення порушень. Враховуючи ускладнення 
епізоотичної ситуації щодо АЧС в Росії та Республіці Білорусь та збільшення 
загрози занесення збудника хвороби на територію України, Тібеж М.В. 
запропонував комісії прийняти рішення про встановлення терміну для



керівників вказаних господарств щодо переведення роботи господарств на 
«закритий режим», а в разі їх неспроможності виконати заходи щодо 
профілактики АЧС, зобов’язати здати свинопоголів’я на забій. Тому що 
невиконання заходів профілактики АЧС несе загрозу біологічної небезпеки для 
країни.

III. Про результати державного ветеринарно-санітарного контролю та 
нагляду у сфері поводження з відходами тваринного походження

Аналізуючи ситуацію щодо стану поводження з відходами тваринного 
походження на території області заступник начальника Головного управління 
ветеринарної медицини Тібеж Микола Васильович нагадав, що відповідно до 
абз.1 ст. 35-2 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.

Відповідно ст.1 закону відходи тваринного походження - загиблі тварини, 
відходи, що утворилися внаслідок виготовлення продукції із тваринної 
сировини, непридатної для споживання людиною і твариною, а також 
підлягають обов'язковій утилізації, крім продуктів метаболізму, що 
використовуються для виробництва біогазу або органічних добрив.

Станом на 01.10.2013 в територіальних органах державної служби 
ветеринарної медицини області на обліку є 591 суб’єкт господарювання, які під 
час своєї господарської діяльності можуть утворювати відходи тваринного 
походження. За 9 місяців поточного року зазначеними суб’єктами 
господарювання вироблено 32278 тонн відходів, з яких 31996 тонн утилізовано 
на спеціалізованих підприємствах, що складає 99%, 260 тонн утилізовано на 
власних утилізаторах (0,8%) та 21 тонна на худобомогильниках та біотермічних 
ямах.

На території області є два спеціалізовані підприємства з переробки 
відходів тваринного походження це Державне підприємство «Сквирський завод 
по виробництву м’ясокісткового борошна «Сквирський ветсанутильзавод» та 
ТОВ «Баришівський ветсанутильзавод»- робота якого призупинена. Ще є 
підприємство з виробництва рибного борошна ТОВ «Біокор-Агро» (с. 
Григорівка, Обухівський район) де здійснюється переробка відходів 
рибопереробних підприємств.

З початку року державними інспекторами ветеринарної медицини області 
проведено 1314 перевірок суб’єктів господарювання. За результатами перевірок 
видано 200 приписів щодо усунення порушень, до адміністративної 
відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 151 особу на суму 25160 грн. За 
порушення вимог поводження з відходами тваринного походження було 
призупинено роботу одного підприємства.



В рамках державного ветеринарно-санітарного нагляду 
держветінспекторами з початку 2013 року перевірено 386 місць захоронения 
трупів тварин. За результатами проведених перевірок видано 155 приписів щодо 
усунення виявлених порушень, притягнуто до адміністративної відповідальності 
77 посадових осіб шляхом накладання штрафів на суму 12087 грн.

На виконання Постанови міжвідомчої наради правоохоронних та 
контролюючих органів Київської області від 16.11.2012, рішень засідань 
Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації 
від 7 грудня 2012 року (протокол №15), а також 15 травня (протокол № 3) та 20 
червня 2013 року (протокол №4), територіальними органами державного 
ветеринарно-санітарного нагляду(контролю) проведена значна робота з 
інвентаризації наявних худобомогильників та біотермічних ям і виведення їх з 
експлуатації. Так, за період з листопада 2012 року по жовтень 2013 року, за 
участю спеціалістів державної ветеринарної медицини, державної санітарно- 
епідеміологічної служби, державної екологічної інспекції, проведено 
інвентаризацію наявних (відомих) на території області місць масових 
захоронень трупів сільськогосподарських та домашніх тварин. За результатами 
проведеної інвентаризації, відповідно до рішень постійних комісій при 
райдержадміністраціях з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, виведено з експлуатації 241 худобомогильник та 49 
біотермічних ям, як такі, що не використовуються та не становлять біологічної 
небезпеки, тобто пройшло 25 років після останнього захоронения та за умови, 
що на них не було здійснено захоронения трупів тварин, які загинули від 
сибірки, сказу, трихінельозу, емкару, сапу та інших особливо небезпечних 
інфекційних хвороб тварин невстановленої етіології. На сьогодні ця робота ще 
не закінчена в Згурівському та Яготинському районах.

Станом на 01.10.2013 на території області залишаються невиведеними з 
експлуатації 108 худобомогильників із них 92 не відповідають ветсанвимогам 
та 41 біотермічна яма, не відповідає ветсанвимогам 15. Найбільше таких 
об’єктів в наступних районах: Яготинському-19, Білоцерківському-
17,Згурівському-16, Кагарлицькому-14. Тому хотів би просити комісію 
зобов’язати районні ДНПК розглянути на чергових засіданнях питання щодо 
стану утримання наявних худобомогильників та біотермічних ям та вжити 
відповідних заходів щодо приведення їх в відповідність до вимог чинних 
«Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) худобомогильників та 
біотермічних ям для захоронения 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.

Заступник голови комісії, начальник Головного управління ветеринарної 
медицини в області Жук Андрій Олександрович вніс пропозиції щодо 
визначення завдань керівникам територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади в Київській області, головам райдержадміністрацій, міським



головам (міст обласного значення) в рамках вимог протоколу № 53 засідання 
Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року.

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

ВИРІШ ИЛА:

1. Взяти до уваги, що станом на 4 жовтня 2013 року:
1.1. 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 та іншими установами виконані.

1.2. З дотриманням вимог чинних «Правил облаштування і утримання 
діючих (існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронения 
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 виведені з 
експлуатації 241 скотомогильник та 49 біотермічних ям.

2. Київській митниці Міндоходів, Житомирському прикордонному 
загону Північного регіонального управління Державної прикордонної 
служби України, Південно-Західній регіональній службі державного 
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та 
транспорті:

2.1. провести аналіз ситуації на кордоні України з Республікою Білорусь 
з метою визначення найбільш вірогідних місць нелегального перетинання 
державного кордону та вжиття вичерпних заходів для їх ліквідації.

2.2. з метою проведення державного ветеринарно-санітарного 
контролю підконтрольних вантажів, вилучення та знищення небезпечних 
продуктів, проведення дезінфекції автотранспортних засобів терміново 
припинити здійснення попереднього документального контролю 
сприйнятливих до хвороби тварин, сировини та продукції з них, забезпечити 
присутність інспекторів регіональних служб державного ветеринарно- 
санітарного контролю та нагляду на державному кордоні і транспорті в 
пунктах пропуску через державний кордон у прикордонних районах



Київської області(Поліський), що входять до зони можливого занесення 
збудника африканської чуми.

2.3. тимчасово, до особливого розпорядження ДНПК при Кабінеті 
Міністрів України, заборонити рух транспорту у місцевих необладнаних 
стаціонарними дезбар’єрами, дезкилимками, утилізаційними печами пунктах 
пропуску через державний кордон України з Республікою Білорусь та на 
пунктах, де відсутні представники регіональної служби державного 
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та 
транспорті.

2.4. забезпечити обов’язкову присутність в пунктах пропуску фахівців 
регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та 
нагляду на державному кордоні та транспорті для участі у комісіях з 
метою проведення державного ветеринарно-санітарного контролю 
підконтрольних вантажів, огляду ручної поклажі, контролю за вилученням 
та знищенням небезпечних продуктів, контролю за наявністю та 
підтримуванням в постійно діючому стані дезкилимків.

2.5. обладнати місця для тимчасового зберігання сміття, харчових та 
інших відходів, вивантажених з потягів, літаків, і забезпечити повну 
утилізацію (спалювання) таких відходів.

2.6. вжити заходів до заборони вивантаження будь-якого сміття, а також 
залишків продуктів харчування з літаків, які прямують з неблагополучних 
федеральних округів Російської Федерації, Республіки Білорусь, Грузії та 
інших країн, на території яких зареєстровано випадки африканської чуми 
свиней.

2.7. відповідно до п. 2 постанови Кабінету М іністрів України від 17 
серпня 2002 р. № 1142 „Про затвердження загальних вимог до 
облаштування пунктів пропуску через державний кордон" завершити до 30 
жовтня 2013 року облаштування пунктів пропуску через державний кордон 
стаціонарними дезкилимами та наливними дезбар'єрами, визначити місця 
для розташування і встановлення утилізаційних печей.

2.8. посилити контроль за недопущенням ввезення на територію 
області заборонених до ввезення продуктів харчування тваринного 
походження в ручній поклажі громадян які прибувають потягами з 
неблагополучних щодо АЧС країн та територій.

3. ГУ МВС України в області разом з Головним управлінням 
ветеринарної медицини в Київській області посилити роботу з 
профілактики особливо небезпечних хвороб, зокрема африканської чуми 
свиней, утворити спільні робочі групи за участю представників



Державтоінспекції та спеціалістів державних установ ветеринарної медицини, 
забезпечити їх діяльність у всіх районах області, з метою запобігання 
незаконного обігу товарів, підконтрольних державній службі ветеринарної 
медицини, та недопущення перевезення продукції тваринництва без 
відповідних ветеринарних документів, що підтверджую ть її безпечність.

4. ГУ МВС України в області, райдержадміністраціям, 
міськвиконкомам постійно вживати вичерпних заходів до запобігання 
торгівлі продуктами харчування тваринного походження у невстановлених 
місцях та на стихійних ринках.

5. Державному спеціалізованому підприємству «Чорнобильський 
спецкомбінат», Житомирському прикордонному загону Північного 
регіонального управління Державної прикордонної служби України з 
метою запобігання занесенню збудників особливо небезпечних хвороб 
тварин дикими тваринами визначити місця встановлення загорож, 
засобів(пристроїв) для відлякування диких тварин на державному 
кордоні України з Республікою Білорусь і унеможливлення їх міграції.

6. Обласному та по місту Києву управлінню лісового та 
мисливського господарства зобов’язати користувачів мисливських угідь:

6.1. забезпечити стовідсоткове проведення ветеринарно-санітарної 
експертизи впольованих диких тварин та моніторингове дослідження на 
африканську чуму свиней.

6.2. інформувати найближчого державного інспектора ветеринарної 
медицини про підозрілу (невластиву) поведінку тварин та підозрілі випадки 
загибелі тварин.

6.3 забезпечити підгодівлю дикого кабана в мисливських угіддях в межах 
прикордонної смуги з метою недопущення його міграції;

7. Головному управлінню Держсанепідслужби України в області 
постійно вживати невідкладних заходів щодо запобігання використання 
харчових відходів, що утворюються у місцях громадського харчування, 
закладах відпочинку, дошкільних дитячих, навчальних закладах та 
забезпечити контроль за їх утилізацією.

8. Київській митниці Міндоходів та обласній дирекції "Укрпошти" 
посилити контроль з метою запобігання потраплянню на територію Київської 
області продуктів тваринного походження відповідно до встановленої 
Головним державним інспектором ветеринарної медицини заборони, що 
надходять у поштових та експрес-відправленнях з неблагополучних щодо 
особливо небезпечних хвороб країн і територій.

9. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, Головному управлінню 
ветеринарної медицини в Київській області забезпечити здійснення дієвого



контролю за дотриманням суб'єктами господарювання незалежно від 
форми власності та підпорядкування вимог ветеринарно-санітарного 
законодавства, зокрема щодо „закритого режиму" роботи, в разі 
неможливості-розглядати питання щодо припинення діяльності таких 
господарств. Про вжиті заходи інформувати щомісяця голову ДНПК при 
Київській облдержадміністрації та Г оловне управління ветеринарної 
медицини в області.

10. В разі занесення на територію області збудника африканської чуми 
свиней для забезпечення забою свиней із загрозливої зони, перероблення 
м'ясної сировини визначити м'ясопереробне підприємство ТОВ «Візит» (вул. 
Заводська, 23а, м. Узин, Білоцерківський район).

11. Головному управлінню ветеринарної медицини в Київській області 
разом з Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю інформувати у засобах масової інформації про прфілактичні 
заходи, що вживаються для недопущення занесення на територію області 
збудника африканської чуми свиней.

12. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам та Державним 
надзвичайним протиепізоотичним комісіям при райдержадміністраціях 
(міськвиконкомах міст обласного значення) розглянути на чергових 
засіданнях питання щодо стану утримання наявних худобомогильників та 
біотермічних ям та вжити відповідних заходів щодо приведення їх в 
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, що зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 29.01.2009 за №85/1601. Інформацію щодо 
проведеної роботи та вжитих заходів надати до Головного управління 
ветеринарної медицини в Київській області до 01.11.2013.

13. Доведення рішення до відома районних державних адміністрацій, 
виконкомів міських рад міст обласного значення, членів ДНПК при Київській 
облдержадміністрації, інших зацікавлених підприємств та організацій до 
10.10.2013 покласти на Головне управління ветеринарної медицини в області, 
як робочий орган Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 
облдержадміністрації.

Голова комісії, перший заступник голови 
облдержадміністрації 

Секретар комісії


