
дЕрждвнд ндд_звичдЙнд протиЕпIзо о тичнд KoMICtя
при кiлiвськrй оьлдЕржАдмrнrства.цri

0813З, м. Вишневе, в

Протокол ЛЬ3

вiд 09 вересня 20|4 року

головУВдВ: застуtIник голови облдержадмiнiстрацii,
голова KoMicii Корбан Олег Борисович

ПРИСУТIII: Члени KoMicii (за списком), спецiа.rriсти Головного управлlннll
ветеринарноi медицини в областi, обласноТ державноТ лiкарнi ветеринарноТ

,.дйц""", вiддirry ветеринарноТ мiлiцii гУ мвС Украiни в областi, голови

державних надзвичайних протиепiзоотиIIних комiсiй при рдА та

мiськвиконкомах, начальники управлiнъ ветеринарноТ медицини у районах та

MicTax областi.
Протокол вела заступник
медицини в Киiвськiй
Володимирiвна.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
<<Про заходи профiлактики африканськоi чумт свиней..в областi >>

слухдли: Голову 
^ oйi.ii, заступника голови адмiнiстрацii Корбаrrа олега

БорисовИча, який оголосиВ план роботи та порядок розгjUIду питань порядку

д"""о.О i повiдоМив, що вiдповiднЪ до рiшенъ засiданъ ,Щержавноi надзвичайноi

протиепiзоотичноi KoMicii при Кабiнетi МЪiстрiв УкраrЪи вИ 29.08.201З року Nэ 2

,u 06.а2.20ir4 року N91 засiдання KoMicii з даного 11итання вiдбуваються

щоквартчrльно. Також BiH повiдомив, що 31 серпн,I пiдтверджено випадок

захворюваннrI на Ачс У двох голiв домашнiх свиней в Чернiгiвськiй областi, яка €

сусiдньою КиТвсъкiй i тому необхiдно провести ряд заходiв дJIя попередження

занесення цъого збудника у господарства нашоi областi.

I.ПрО епiзоотиЧну ситуацiю щодо африканськоi чуми свиней в cBiTi,

YKpaTHi та на територii КиiЪськоi областi,
Заступник 

"u"i-rru""ou 
Головного управлiння ветеринарноi медицини в

КиiЪсъкiй областi MaTBieHKo о.В. доповiла, що на съогоднiшнiй денъ реЕLIIьною

загрозою дJIя бiологiчнот, продоволъчот та економiчнот безпеки областi е

африканська чума свиней (даrri - дчс). Ситуачiя, Що скJIапась в Росiйськiй

ФЪдерацiТ, Республiцi Бiлорусь та Чернiгiвсъкiй областi становить постiйну

загрозу для свинарства.
З початку )Ош рокУ в РФ виявлено 62 вилаДки дЧС. з 2007 року в РФ

виявлено 665 випадкiв цього захворюваннrI в Зб регiонах.
у 201з-2014 роках дчС .uр...rровчшо в Республiчi Бiлорусъ, в JIrтгвi таПоrьщi.

начzшьника Головного управлiння ветеринарноТ

областi, секретар KoMiciI MaTBicHKo Олена
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На сьогоднi хвороба мае неконтрольоване розповсюдженЕя вздовж схiдного
та пiвнiчного кордонiв УкраiЪи та несе за|розу не тЬки бiологiчний, а i
продовоJIъчiй та економiчнiй соцiаьнiй безпецi УкраiЪи.

На територii Украiни АЧС було зафiксовано - у 1977 роцi ( Одеська
область), у 2012 роцi (Запорiзька область), в 2014 роцi - Луганська область та
останнiй випадок З 1.08.2014 року Чернiгiвська областi.

30.08.2014року о 14.00 годинi було повiдомлено завiдуючим
Охрамiевицького гtу{кту ветеринарноi медицини Щербатим П.I. про захворюваннrI
2_х голiв свиней на подвiр'i громадянина Пилипець Л.Г., який мешкас по провулку
Партизанський, 19, с.Охрамiсвичi Корюкiвського району Чернiгiвськоi областi.

Зi слiв власника приватного господарства Пилипець Л.Г. 18-19 серпня
2014року BiH знаходився в лiсi на вИстанi 5-6 кiлометрiв вiд с.Охршлiевичi в
сторону с.Тихоновичi Щорського району та виrIвив розкJIаденi два трупи диких
свиней, до яких доторкнувся ногою. Пiсля цього, прийшовши додому не провоДиВ
жодного очищення взуття, в якому ходив по власному господарствi.

26.08.2014року на вище вказаному подвiр'Т ГIилипця Л.Г. захворiла перша
свинrI з ознаками: пiдвищення температури тiла до 4| С., набряк вагiни,
пригнiчений стан, itпе тварини вiд приймання Koplvry та води не вiдмовJuIлисъ.
Також в цей день власник звернувся до спецiалiста ветеринарноi медицини за

допомогою. Вказанiй тваринi було tIроведено лiкування антибiотиками.
29.08.2014року захворiла друга свинка з аналогiчними клiнiчними ознаками, якiЙ
також були застосованi антибiотики.

З0.08.2014року в 15,00 год. у зв'язку iз вказаними випадками було
повiдомлено начшъника управлiння ветеринарноТ медицини в Корюкiвсъкому

районi та начаJIъника головного ).пpaBJuIHHlI ветеринарноi медицини в

Чернiгiвсъкiй областi.
Пiсля проведення епiзоотичного обстеженнrI та з'ясуваннrI Bcix обстttвин

було прийняте рiшення забою тварин та вiдбору матерiаlry для викJIюченIuI

захворювання на АЧС.
Пiсля вiдбору пат MaTepiarry трупи тварин були спалtенi з забезпеченнrIм

Bcix заходiв по недоrтущенню розповсюдження захворювання.
вказаний патологiчний матерiал первинно був дослiджений
Рег.ЩЛВМ, та о З.00 годинi доставлений до ШЩЛДВСЕ м.КиiЪ.

У вказаному населеному гryнктi нараховуеться 272

В 12.00 годин
в Чернiгiвськiй

двори, в якlD(

утримустъся 130 голiв свиней. Село Охрамiевичi знаходиться на вiдстанi 18 км. до
державного кордоIry з РФ., 20 км. до районного центру м.Корюкiвка та 90 км. до
обласного центру м.Чернiгiв.

В 10 кiлометровiй зонi навколо с.Охрамiсвичi знаходяться З населенi
пункти : с.Червона Буда, с.Лупасово, c.TypiBкa та 5 реформованих госцодарств,
якi займаються утриманнrIм та розведенням свиней.

,Щля локалiзацiТ та недопущення под€шьшого розповсюдженнrI збудника iнфекцii
3 1 .08.20 1 4 проведено засiдання,ЩержавноТ надзвичайноТ протиепiзоотичноi KoMicii
при Корюкiвсъкiй районнiй державнiй адмiнiстрацii, рiшенням якоi затверджено
<ГIлан заходiв по оздоровленню територii с. Охраrrлiевичi, Корюкiвського району
вiд африканськоТ чуми свиней>> обов'язковий до виконаннrI BciMa причетними
органами влади мiсцевого рiвня.
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31.08.2014 встановлено карантин, епiзоотичним осередком АЧС виЗНаЧеНО

територiю с. Охрамiевичi.
З метою недоtryщеЕнrl розповсюдженнrI збудника захворювЕtннrl всТанОВЛеНО

5 карантинних ветеринарно-мiлiцейсъких пости, на яких забезпечено перевiркУ Та

дезiнфекцiю (25 одиницъ автотранспорту) iндивiдуального та громаДсЬКОГО

призначеннlI.
01-02.09.2О14. Пiсля обходу Bcix 272 н€uIвних в с. Охрамiсвичi дворiв -

забито безкровним методом та спчtпено Bci наявнi 39 гол. свиней (6ез 2 гОлiВ ЯКi

захворiли). Проводиться дезiнфекцiя дворiв (б9 дворiв) та дератизацiя примiщень
(площа 492О м2).

В зонi з€lхисту (територiя радiусом 4 км вiд с. Охрашriевичi поголiв'я свиНеЙ

вiдсутне (утримуваJIося 8 гол. свиней в 8 дворах).
02-0З.09.2О|4 вiдстрiляно 5 голiв диких кабанiв, вiдiбрано проби дJIя

дослlдженнrl.
В зонi нагляду (територiя Корюкiвського району), спецiа_пiстами дерЖаВНОТ

служби ветеринарноТ медицини проводяться клiнiчнi обстеженнrI наявних ТВаРИЕ

(21З дворiв) та ik щепленнrI проти кJIасичноi чуми свиней (3706 гол. З пОЧаТКУ

року).
Проводиться роз'яснюв€tльна робота серед населеннrI (2 бесiДи, 506

листiвок) про небезпеку захворюваннrI та заходи з недопущення занесеннrI

збудника захв орюв €lння в прив aTHi го сподарства.
У 150 км зону нагляду з КиiЪськоi областi попало лише м. Славутич, аlrе на

межi цiсi зони е крупнi свиногосподарства TaKi, як СВАТ"Калита" БроваРСЬКОГО

району, трохи далi комrrлекс "нива ПереяславцIини". Взагалi небезпека з досить
високим ступенем, так як джерелом даного випадку були дикi свинi, якi МОЖУТЬ

вiльно мiгрувати, а також райони лiвого берегу нашоТ областi мають лiсовi УгЦДЯ
сумiжнi з угiддями ЧернiгiвськоТ областi. Також на сьогоднi е частi вiдвiдУваННЯ

громадянаI\4и лiсiв з метою збирання грибiв, що збiльшryе ризик ЗанесеННЯ

збудника череЗ одяг та взуттЯ без попереднього iх знезара)кеннrI, як це було у
вищезгаданому випадку.

ш. Щодо здiйснення заходiв державного контролю за роботою
свинарських та мисливських господарств.

Заступник начальника Головного улравлiння ветеринарноi меДициНИ В

КиiЪськiй областi Тiбеж М.В. доповiв, що на даниil час призуlrиненi Bci перевiрКи

суб'ектiв господарюваннlI У томУ числi i свиногосподарстВ i мисливсЬкIltх

господарств областi. У зв'язку з скJIадною епiзоотиtlною сиryацiею у ЧерНiГiСЬКЙ

областi, яка е сусiдньою КиТвськiй, е реальна загроза занесення збудника на
територiю обпастi, тому необхiдно проводити Bci заходи для попеРеДЖеННЯ

занесеннrI збудника у свиногосподарства областi. Заходи щодо ДоТриМаННrI

"закритого режиму" свиногосподрств повнiстю покJIадаються на Тх кеРiвНИКiВ.

III. Про органiзацiю проведення профiлактичних заходiв у мисливських
господарствах областi.
Заступник начальника КиiЪського обласного та по м. Киеву управлiння лiсового
та мисливсъкого господарства Гринь В. А. доповiв, що у зв'язку з ускJIадненням
епiзоотичноi ситуацii щодо африканськоi чуми свиней та виrIвленЕям цiеТ хвороби
в Чернiгiвськiй областi, на виконаннrI листа ,Щержавного агентства лiсових



pecypciB УкраiЪи вiд 01 .09.201,4 Ns 03-0б/4145-),+, а також з метою недопущення

розповсюджеЕня та занесення збулника цiеТ хвороби в iншi регiони УкраiЪи
01.09.2014 JФ 0з-0614145-74,pecypciB вiд недопущення

киiъське обласне та по м. Киеву управлiння лiсового та мисливсъкого
господарства cBoiM розпорядженням вiд 4 Bepecнrl п.р. зобов'язало корисryвачiв
мисливських угiдь:

- забезпечити вiдбiр дiагностичного матерiагry для цроведеннrI лабораторниХ

дослiджень на виlIвлення захворюваннrI АчС з ycix добутих на поJIюваннi диких
кабанiв;

- забезпечити систематичне спостереження за дикими кабанами;
- при виявленнi пiдозрiлих у захворюваннi (невластива шоведiнка, хитка

хода, пригнiчення тощо) чи загиблих диких кабанiв TepMiHoBo повiдомляти

державнУ ветеринарну сrryжбу та КиiЪсъке обласне та по м. Кисву управлiння
лiсового та мисливсъкого господарства;

- забезпечити гriдгодiвлпо диких кабанiв, особливо в прикорДоННИХ УГiДДЯХ, З

метою зменшеннrI чи викJIюченн;I мiграцii диких кабанiв на територiю Киiъсъкот

областi;
- щопонедiлка iнформувати Киiвсъке обласне та шо м. Киеву управлiння

лiсового та мисливського господарства щодо кiлькостi диких кабанiв добутих на

поJIюваннi та кiлькостi вiдiбраних проб дiагностичного MaTepialry дJuI проведення

лабораторних дослiдд<енъ на виявленнrI захворюваЕня АЧС.
Нача-гtъниК управлiннЯ ветеринарноi медицини в Киiвськiй областi,

заступник голови KoMiciI Жу* А.о. звернув особливу увагу на важливостi
проведення Bcix заходiв направлених на недопущеннrI занесення африканськоI

чумИ на територiю областi, а саме: проведеннrI широкоi роз'яснювальноi роботи
серед населення; недопусканнrI перемiщення тварин та продукцii з

*r.Ъпч.о.rоJIучних територiй; лiквiдацii мiсцъ стихiйноТ торгiвлi; утилiзацii вiдходiв

у мiсцл< громадського харчуваншI; заборони роботи найманих працiвникiв з

неблагоПоJýцIниХ територiй у свиноГосподарствtlх, мисливських господарствuж та

лiсогосподарствах; cTBopeHHrI резерву деззасобiв, засобiв особистоi гiгiени та

необхiдНих матеРiалiв i обладнання для вiдбору та пересилки бiоматерiаlry вiд

загинувших тварин.

Зважшочи на викJIадене та з метою попередження занесеннrI збудника

африканськоi чуми свиней на територiю областi ,Щержавна надзвичайна

прЬrиеrriзоотична комiсiя при КиiЪськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiT

ВИРIШИJIА:

1. Взяти до уваги, що станом на 09 вересня 2014 року сиryацiя щодч
африканськоi чуми свиней в областi благопоrгулна та контрольоВаНа, а ПОПеРеДН1

рiшення KoMicii виконанi.

2. ,Щоручити:

2.|. Начальнику вiддiлry ветеринарноi мiлiцii гу мвс в областi

пiщанському о.в. посилити роботу з профiлактики особливо небезпечних
хвороб, в т.ч. африканськоI чуми свиней, та продовжити роботу (з спiльними
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робочими групами за уIастю представникiв ,щержавтоiнспекцф по запобiганню
^rч".uпоrr"огО 

обiry ToBapiB, пiдконтрОлъних державнiй службi ветеринарноi

медицини.

2.2. гУ мвС УкраiнИ В областi, райдержадмiнiстрацiям,
мiськвиконкомам постiйно вживати вичерпних заходiв щодо ЕедогI)4ценнlI

торгiвлi продуктами харчування у невстановлених мiсцях та на стихiйниХ

ринках.
2.з. Киiъсъкому обласному та по м. Киеву управлiнню пiсового та

мисливського господарства забезпечити :

2.З.1 СтОвiдсотrtОве монiторингове лабораторне дослiдження бiоматерiагry

вiд дикиХ кабанiВ на африКанськУ чумУ свиней з мисливсъкlDсосподарств областi;

2.з.2 Систематичне спостереження за дикими кабанами в мисливсъких

господарствах областi;
2.'з.3 Пр" виявленнi в мисJIивсъких угiддях областi пiдозрiлих у

захворюваннi (невластива поведiнка, хитка хода, пригнiчення тощо) чи замблих

дикиХ кабанiв TepMiHoBo повiдомляти державIIу ветеринарну сrryжбу областi;

2.з.4 Пiдгодiвлю диких кабанiв, особливо в прикордонних угiлдях, з метою

зменшення чи викJIюченн;I iх мiграцii.
2.4.Начамник€lI\4 управлiнь ветеринарноТ медицини в районах(мiстах) областi:

2.4.1,. Заборонити торгiвJIю на ринках живими свиньми, м'ясом з них й iншими

продOaктами свинарства, постачання населенню шродуктiв тваринництва без

HEuIBHocTi супровiдних документiв ;

2.4.2 Забезпечити н€Lлежну робоry груп швидкого реаграннrI iх навчаннrI,

забезпеченiстъ спецодягом, обладнанням, iнструментами та матерiалами дJIя

вiдбору i пересилки патматерiалiв;

2.4.З ПерегJUIIIути та по необхiдностi поновити резерв дезасобiв, засобiв та голок

дJuI евтаназii тварин, спецодягу та iH.

2.5. Головному управлiнню ,щержсанепiдслужби Укратни в областi

постiйно вживати невiдкладних заходiв щодо запобiгання використання

харчових вiдходiв, що утворюються у мiсцях громадсъкого харчуванЕя,

auпrruдч" вiдпочинку, дошкiльних дитячих, навчалъних закладах, мiсцях

дислокацiт вiйсъкових формувань тощо та забезпечити контроль за iх

утилiзацiею.

2.6 Головапл РД4, йсыолшл

медицини в районах(мiстах):

юловillи, начаJIьникzlI\л управлiнь ветеринарноI

зобов'язати керiвникiв свиногосподарств

режиму" ik функцiонування.

профiпактики африкансъкоТ ч}ми
райдежадмiнiстрацiях
денним "Про заходи

2.6.|. Ор.анiзувати проведення
(мiсъвиконкомах) до

ДНПК при
року з шорядком
свиней" на якому

засiдання
16.09.2014

забезпечувати дотримання "закритого



2.6.2.Органiзувати проведення широкоi роз'яснювалъноТ роботи через

засоби масовоi iнформацii, листiвки i iH. серед населення, працiвникiв
свиногосподарств, користувачiв мисливських угiдъ про профiлактику Ачс.

2.6.з Зобов'язати керiвникiв мисливських та свиногосподарських
господаРств забезпечити умови, щоб yci особи, що потраIIJUIють на територiю
господарств або з€tпишають if, дотрLilлуватись вiдповiдних санiтарних заходiв,

необхiдних для недогtуIценнrI розповсюдкеннrI Bipycy АЧС.

2.6.4.Зобов'язати власникiв тварин (свиней) про кожен випадок

захворюваннrI чи загибелi негайно гrовiдомJulти державЕу сrryжбу ветеринарнот

медицини.
2.6.5 Органiзувати проведення облiку усього поголiв'я свиней у

господарствах ycix форм власностi та диких свиней в мисливських угiллях з

наступним посиленим спостереженням за ними.
З. Вищезазначеним органам державноI влади та установам про вжитi

заходи iнформувати щомiсячно до 5 числа Головне управлiння ветеринарноi
медицини в Киiвськiй областi як робочий орган ,Щержавноi надзвичайноi

протиепiзоотичноi KoMicii при облдержадмiнiстрацii.
4. Головному управлiнню ветеринарноi медицини в Киiъськiй областi та

Головному управлiнню ,.щснС Украiни в КиIвськiй областi провести спiльний

тренiнг вiдповiдно до кплану дiй при пiдозрi захворювання свиней на

фриканську чуму Еез€tлежно вiд тигrу ведення та форми власностЬ> до 10.10.2014

5. Головному управлiнню ветеринарноi медицини в КиiЪськiй областi,

враховуючи ст. 31-Закону УкраТни кПро BHeceHHrI змiн до Закону Украiни оПро

Д.р*u"""й бюджет УкраiЪи на 2о14 рiю)>, iнiцiювати пiдготовку звернення вiд

киiъськоТ ОДД до Кабiнету MiHicTpiB Украiни дJIя отримання доЗВОJIУ На

проведення перевiрок свинарських госtIодарств щодо роботи ix в (закритому

режимi>>, на предмет виконаннrI iнших заходiв шрофiлактики Ачс, мисливських
господарств та суб'екть господарювчшшI, що здiйснюють забiй свиней, ik
переробку та обiг тваринницькоi пролукчii оц)иманоi вiд свиней TepMiHoBo.

6. Головному управлiнню ветеринарноi медицини в КиТвськiй областi

довести рiшення,щержавноi надзвичайноi протиепiзоотичноi koMicii при Киiъсъкiй
облдержадмiнiстрацii до вiдома районних державЕих адмiнiстрацiй, виконкомiв

мiських рад йi., обласного значення, членiв лtrш( при Китвськiй

облдержадмiнiстраrliь iнших вказаних у рiшеннi пiдприсмств та органiзацiй до
11.09.2014.

Голова KoMicii, заступник голови
облдержадмiнiстрацii

Секретар KoMicii

О.Б. Корбан

,r%ttф
O.B.MaTBieHKo


