УКРАЇНА
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Державна надзвичайна протиенізоотична комісія
при обласній державній адміністрації
43027 м.Луцьк, Київсьий майдан, 9, телефон (03322) 778-106

ПРОТОКОЛ № 1
засідання державної надзвичайної протиепізоотичної
комісії при облдержадміністрації
від 08 лютого 2019 року
Порядок денний:
1. Про епізоотичну ситуацію щодо африканської чуми свиней та заходи,
що вживаються державною службою ветеринарної медицини щодо
недопущення занесення та поширення збудника на території області.
2. Про виконання Плану протиепізоотичних заходів по профілактиці
основних заразних хвороб тварин у Волинській області на 2018 рік та завдання
на 2019 рік.
Головував: голова державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при
обласній державній адміністрації - Кошарук С.Д.
Присутні: члени комісії, начальники районних, міських управлінь
Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.
Слухали: начальника Головного управління Держпродспоживслужби у
Волинській області Б.В. Лозинського, який доповів, що епізоотична ситуація
щодо захворювання свиней африканською чумою в Україні залищається
складною.
З початку 2018 року виявлено 145 випадків АЧС, в тому числі в Одеській
області - 22, Рівненській та Херсонській -13, Донецькій - 12, Закарпатській 11, Миколаївській та Київській - по 10, Полтавській та Черкаській областях - по
8, Чернівецькій області - 7, Тернопільській та Сумській по 6, Луганській - 4,
Запорізькій, Чернігівській, Житомирській областях - по З, Вінницькій та
Дніпропетровській - по 2, Хмельницькій та Волинській - по 1 випадку. При
цьому було виявлено 93 випадки захворювання серед домашніх свиней, 39 серед диких кабанів та 13 інфікованих об’єкти.
На сьогодні карантин продовжує діяти в 17 неблагополучних пунктах по
АЧС в 8 областях: Донецькій - 5, Закарпатській - З, Херсонській - З, Київській
- 2, Луганській, Дніпропетровській, Житомирській, Чернівецькій - по 1.

в минулому році в області був зареєстрований неблагополучний пункт на
території районної організації УТМР Замлинського лісництва Любомльського
району. За час неблагополуччя в зоні епізоотичного осередку відстріляно та
знайдено мертвими 14 диких кабанів. Трупи відстріляних диких кабанів та
тварин, що загинули, знищені з дотриманням вимог Інструкції з профілактики
та боротьби з африканською чумою свиней. Проведена дезінфекція місць
захоронення. Під час відстрілу диких кабанів забезпечено участь спеціалістів
ветеринарної медицини з метою проведення ветеринарно-санітарної експертизи
та відбору біоматеріалу.
В "зоні захисту добуто 15 диких кабанів від яких відібраний біоматеріал і
направлений у Львівську регіональну державну лабораторію ветеринарної
медицини. Результати дослідження - ДНК вірусу африканської чуми не
виявлено.
Враховуючи напружену епізоотичну ситуацію щодо африканської чуми
свиней на території області та той факт, що джерелом інфекції є хворі дикі свині
Головою обласної державної адміністрації було видано розпорядження від 21
червня 2018 року № 371 «Про заходи з локалізації та ліквідації спалаху
африканської чуми серед диких свиней у Любомльській РО УТМР (Замлинське
лісництво) Любомльського району та посилення заходів з недопущення
розповсюдження захворювання на території області» з метою забезпечити
проведення депопуляції (зниження чисельності) диких свиней на території всієї
області незалежно від сезону полювання з дотриманням вимог безпеки.
Протягом 2018 року відібрано біоматеріал і відправлено у Львівську
регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини для виключення
африканської чуми свиней 2351 пробу від домашніх свиней та 413 - від диких
кабанів. Результати дослідження - ДНК вірусу африканської чуми не виявлено.
З початку 2019 року користувачами мисливських угідь добуто всього 83
диких кабанів, 67 проб досліджено. Здійснюється моніторинг щодо
африканської чуми свиней в спеціалізованих свиногосподарствах та
господарствах приватного сектору. Відібрано 12 проб.
Єгерською службою користувачів мисливських угідь області проводиться
детальне обстеження відомчих територій на предмет виявлення трупів загиблих
диких свиней.
Спеціалістами ветеринарної медицини в районах та містах області
здійснюються подвірні обходи господарств приватної форми власності, з метою
обстеження дворів та огляду наявного свинопоголів’я, З початку 2019 року
спеціалістами державних установ ветеринарної медицини області вакциновано
проти класичної чуми свиней 13685 голів.
Заслухавши
інформацію
начальника
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Волинській області, виступи голови, членів комісії комісія вирішила:
1.
Головам Державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при
райдержадміністраціях та міськвиконкомах, начальникам районних, міських
управлінь ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області:
1.1.
Ініціювати проведення засідань ДНПК при райдержадміністраціях
міськвиконкомах на яких розглянути питання щодо організації та проведення

профілактичних заходів з метою недопущення африканської чуми свиней на
території області. На комісію обов’язково запросити керівників спеціалізованих
господарств та користувачів мисливських угідь різної форми власності.
Термін - до 15.02.2019 р.
1.2. Провести аналіз виконання рішень ДНПК при облдержадміністрації,
райдержадміністраціях та міськвиконкомах, які були проведені протягом 2018
року.
Термін - до 15 .02. 2019 р., постійно
1.3. Забезпечити проведення широкої роз’яснювальної роботи серед
населення, власників тварин, користувачів мисливських угідь про небезпеку
африканської чуми свиней та заходи біозахисту приватних господарств
громадян, підприємств, діяльність яких пов’язана з обігом свиней.
Термін - постійно
1.4. Вжити заходів щодо створення матеріального резерву для
екстренного розгортання та належних умов функціонування карантинних
ветеринарно-поліцейських постів та виконання заходів з ліквідації особливо
небезпечних захворювань (кунги, дезустановки, дезінфекційні препарати,
дезбар’єри, спецодяг, паливно-мастильні матеріали, дрова, попереджувальні
знаки тощо).
Т ерм ін-до 01.03. 2019 р.

2.
Користувачам мисливських угідь. Волинському обласному управлінню
лісового та мисливського господарства, управлінню екології та природних
ресурсів облдержадміністрації, державній екологічній інспекції у Волинській
області:
2.1.
Забезпечити виконання наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 7 травня 2018 року № 232 «Про затвердження
лімітів використання мисливських тварин державного мисливського фонду у
сезон полювання 2018/2019 років» зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 14. 05.2018 року за № 589/32041.
Про проведення
відстрілу складати відповідні акти за участю
представників Волинського обласного управління лісового та мисливського
господарства,
районних
управлінь
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Волинській області та користувачів мисливських
угідь.
Термін - в період полювання
2019/2020 років

2.2. Під час проведення відстрілу забезпечити разом із спеціалістами
державної ветеринарної служби відбір зразків біоматеріалу для лабораторного
дослідження на АЧС.
Термін - до стабілізації епізоотичної ситуації
2.3. Дотримуватись вимог розпорядження
Волинської обласної
державної адміністрації від 21 червня 2018 року № 371 «Про заходи з
локалізації та ліквідації спалаху африканської чуми свиней у Любомльському
РО УТМР (Замлинське лісництво) Любомльського району та посилення заходів
з недопущення розповсюдження захворювання на території області».
Термін - до стабілізації епізоотичної ситуації
2.4. Зобов’язати користувачів мисливських угідь усіх форм власності
дотримуватися вимог біобезпеки під час полювання або під час проведення
будь-яких інших заходів, пов’язаних із відстрілом та вилученням диких тварин
(або виявлених їх решток) із природного середовища. Забезпечити належну
утилізацію у відведених місцях.
Дозволяти використання туш впольованих диких кабанів лише після
отримання негативних результатів лабораторних досліджень на АЧС.
Термін - постійно
2.5. З метою недопущення міграції диких кабанів зобов’язати
користувачів мисливських угідь забезпечити проведення заходів з їх підгодівлі
(особливо в зимовий період).
Термін - постійно
2.6. Проводити таксації диких тварин з обов’язковим залученням
спеціалістів Волинського обласного управління лісового та мисливського
господарства,
районних
управлінь
Г оловного
управління
Держпродспоживслужби у Волинській області. Звіт про проведену роботу
надіслати до ГУ ДПСС області.
Термін - в період та по завершенні таксації
2.7. Забезпечити розгляд та погодження проекту лімітів використання
мисливських тварин державного мисливського фонду на 2019-2020 роки.
Термін - до 01.05 2019 р.
2.8. Вжити заходів
тварин.

щодо регулювання

чисельності

диких та хижих
Термін - постійно

2.9. Розробити маршрути щоденного обстеження єгерською службою
мисливських угідь, в тому числі природно - заповідного фонду на предмет
виявлення хворих, загиблих диких тварин.
У випадках виникнення підозри на захворювання або виявлення загиблих
тварин негайно повідомляти державну ветеринарну службу.
Термін - постійно
2.10. Провести роз’яснювальну роботу стосовно захворювання свиней на
африканську чуму з єгерями, працівниками лісових господарств всіх форм
власності та користувачами мисливських угідь які безпосередньо мають
відношення до утримання, розведення диких свиней та заборонити їм
утримувати свиней в особистих підсобних господарствах.
Термін - постійно
3. Волинській митниці державної фіскальної служби України:
3.1. Забезпечити виконання вимог Порядку здійснення попереднього
документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня
2011 року №1030 «Деякі питання здійснення попереднього документальногоконтролю в пунктах пропуску через державний кордон України», у частині
припинення попереднього документального контролю товарів, стосовно яких
запроваджено заборону щодо ввезеня їх в Україну.
Термін - постійно
3.2. Забезпечити належний стан роботи дезбар'єрів на всіх пунктах
перетину кордонів з Республіками Білорусь та Польща.
Термін - негайно

4. Волинській митниці державної фіскальної служби України, Львівській
регіональній службі державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду
на державному кордоні та транспорті. Луцькому прикордонному загону,
прикордонно-інспекційним пунктам ветеринарної медицини на кордоні та
транспорті:
4.1.
Забезпечити проведення митного та ветеринарно-санітарного
контролю вантажів, ручної поклажі громадян, контролю за вилученням
підконтрольних пунктів на автомобільному транспорті та потягах, які
прибувають з Республік Білорусь та Польща за обов’язкової участі спеціалістів
ветеринарної медицини Львівської регіональної служби державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на кордоні та транспорті. В усіх
контрольних талонах особистою печаткою лікаря ветеринарної медицини
засвідчувати відсутність в транспортному засобі заборонених для вивезення
підконтрольних товарів тваринного похоження.
Термін - постійно

4.2.
Забезпечити розміщення в пунктах пропуску через державни
кордон області надані Держпродспоживслужбою України та області
інформаційні матеріали щодо небезпеки і шляхи поширення особливо
небезпечних інфекційних хвороб тварин та заборони ввезення в
область/вивезення з області харчових продуктів тваринного походження.
Термін-постійно
5." Головам Державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при
Володимир - Волинській, Горохівській, Іваничівській, Камінь-Каширській,
Ківерцівській,
Луцькій,
Любешівській,
Любомльській,
Маневицькій,
Ратнівській, Шацькій райдержадміністраціях:
На засіданнях ДНПК розглянути можливість створення буферної зони
протяжністю 20 км вздовж кордону з республіками. Білорусь, Польща та
Рівненською областю вільної від поголів’я свиней, у господарствах різних
форм власності.
Термін - до 15.02. 2019 р.
6. Головному управлінню Національної поліції у Волинській області,
головам ДНПК при райдержадміністраціях та міськвиконкомах:
6.1. Посилити роботу з профілактики особливо небезпечних хвороб,
зокрема африканської чуми свиней. Активізувати діяльність мобільних груп з
метою реалізації заходів спрямованих на ліквідацію та недопущення
поширення епізоотій.
Термін - постійно
6.2. Забезпечити дієвий контроль за переміщенням тварин та продукції з
них на території області. Не допускати їх переміщення без ветеринарних
документів.
Термін - постійно
6.3. Вжити невідкладних заходів щодо припинення діяльності стихійних
ринків та інших несанкціонованих місць торгівлі живими тваринами та
продуктами тваринного походження. Заборонити реалізацію продукції
тваринного походження на ярмарках, виставках тощо без проведення
ветеринарно-санітарної експертизи в державних лабораторіях ветеринарної
медицини та дотримання умов торгівлі щодо ветеринарно-санітарних вимог.
Термін - постійно
7. Головному управлінню Держпродспоживслужби у Волинській області
районним, міськрайонному та міським управлінням ГУ Держпрдспоживслужби
у Волинській області:

Для
проведення
роз’яснювальної роботи
щодо
недопущення
африканської чуми свиней та інших інфекційних захворювань тварин
забезпечити інформаційними матеріалами (листівки, плакати, буклети) в
достатній кількості.
8.
Районним,
міськрайонному
та
міським
управлінням
Держпрдспоживслужби у Волинській області:
8.1. Під персональну відповідальність забезпечити контроль за
виконанням вимог Інструкції з профілактики та боротьби з африканською
чумою ■свиней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 07.03.2017 року №111, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України від 29.03.2017 року за №432/30300, попередніх
наказів, розпоряджень, доручень Держпродспоживслужби України, Головного
державного інспектора ветеринарної медицини України, області щодо заходів з
профілактики АЧС з урахуванням безпосередньої близькості до території
області випадків захворювання на АЧС.
Термін - постійно
8.2. Забезпечити належний контроль за дотриманням ветеринарно санітарних вимог суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з
забоєм, переробкою, виробництвом продукції з них та реалізації її на
агропродовольчих ринках незалежно від форм власності.
Термін - постійно
8.3.
Контролювати
дотримання
вимог
ветеринарно-санітарного
законодавства зокрема щодо «закритого режиму» роботи свиногосподарств. В
разі неможливості забезпечення відповідного біозахисту свиней
у
господарствах, вживати заходів для припинення їх діяльності.
Термін - негайно, постійно
8.4. Продовжувати проведення імунізації проти КЧС всього наявного
поголів’я свиней в господарствах всіх форм власності.
Термін - постійно
8.5. Забезпечити проведення досліджень на африканську чуму диких та
свійських свиней згідно Плану протиепізоотичних заходів по профілактиці
основних заразних хвороб тварин у Волинській області на 2019 рік.
Термін - згідно плану
8.6. Вживати невідкладних заходів щодо запобігання використання
харчових відходів, що утворюються в місцях громадського харчування і

ГУ

закладах відпочинку для годівлі свиней в громадському та приватному секторах
та посилення контролю за їх утилізацією.
Термін - постійно

8.7.
Забезпечити контроль за виконанням наказу Державного
департаменту ветеринарної медицини України від 14.01.2004 року, № 4 «Про
затвердження ветеринарно-санітарних правил для боєнь, забійно-санітарних
пунктів господарств подвірного забою тварин».
"■

Термін - постійно

9. Керівникам спеціалізованих свиногосподарств різних форм власності:
9.1. Дотримуватись вимог ветеринарно-санітарного законодавства
зокрема щодо «закритого режиму» роботи свиногосподарств.
Термін - негайно, постійно
9.2. Звернути увагу на можливість занесення збудника АЧС на території
свиногосподарств через обслуговуючий персонал, контаміновані корми (зерно
кукурудзи), підстилочний матеріал (солома, тирса), а також харчові продукти
тваринного походження.
Термін - негайно, постійно
9.3. Заборонити обслуговуючому персоналу свиногосподарств утримання
свиней в особистих підсобних господарствах.
Термін - негайно, постійно
9.4. Завезення свинопоголів’я до господарств здійснювати
з
благополучних щодо АЧС територій за погодженням спеціалістів Головного
управління Держпродспоживслужби області. Забезпечити належні умови для
карантинування тварин.
Термін - постійно
10. Погодити План протиепізоотичних заходів по профілактиці основних
інфекційних і паразитарних хвороб тварин у Волинській області на 2019 рік.

11. Районним, міськрайонному та міським управлінням ГУ
Держпрдспоживслужби у Волинській області:
11.1.
Забезпечити виконання плану протиепізоотичних заходів по
профілактиці основних заразних хвороб тварин на 2019 рік, щоквартально
проводити аналіз їх виконання.
Т
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11.2. До 01.03.2019 року підготувати та направити листи органам
Місцевого самоврядування, утвореним територіальним громадам з метою збору
та уточнення інформації про наявне поголів’я на території області та врахувати
отриману інформацію при підготовці плану протиепізоотичних заходів по
профілактиці основних заразних хвороб тварин на 2020 рік.
Термін-до 01.03.2019,
протягом року
11.3. Провести інвентаризацію наявних ветеринарних препаратів
(діагностикуми, вакцини, дезінфекційні, дератизаційні, дезінсекційні засоби),
звернути увагу на термін їх придатності. Інформацію про проведену роботу
надати в письмовій формі відділу організації протиепізоотичної роботи.
Термін - до 05 березня 2019 року
11.4. Ветеринарні препарати використовувати відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 23.04.2008 №413 «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
протиепізоотичних заходів та переліку послуг спеціалістів ветеринарної
медицини, які провадять ветеринарну практику за здійснення обов’язкових або
необхідних протиепізоотичних заходів та розмірів їх оплати».
Термін - постійно
11.5. Забезпечити дослідження патматеріалу (падіж, технічний брак) на
африканську чуму свиней із спеціалізованих свиногосподарств та господарств
приватного сектору згідно плану протиепізоотичних заходів на 2019 рік.
Термін - протягом року
11.6. Посилити державний ветеринарнано-санітарний контроль та нагляд
за проведенням антирабічних заходів. Забезпечити проведення весняної та
осінньої пероральної імунізацій диких м’ясоїдних тварин на території області.
Термін - під час проведення
пероральної імунізації
11.7. Забезпечити виконання вимог наказу Головного управління
Держпродспоживслужби у Волинській області від 22.01.2019 №21-ОД «Про
затвердження Державного плану моніторингу інфекційних хвороб птиці на
території області на 2019 рік».
Термін - протягом року

11.8.
Постійно аналізувати епізоотичну ситуацію щодо лейкозу
туберкульозу в господарствах всіх форм власності. Забезпечити стовідсоткове
дослідження поголів’я протягом року.
Термін - постійно,
протягом року

11.9.
Проводити двічі на рік (весна, осінь) комісійні ветеринарно
санітарні обстеження місць захоронення тварин, в тому числі сибіркових.
Забезпечити стовідсоткове охоплення профілактичним щепленням проти
сибірки великої та дрібної рогатої худоби, коней в господарствах всіх форм
власності.
Термін - весна, осінь;
протягом року
12. Головам ДНПК при райдержадміністраціях ,та міськвиконкомах,
районним,
міським
управлінням
Г оловного
управління
Держпродспоживслужби у Волинській області, ГУ Національної поліції у
Волинській області. Волинському обласному управлінню лісового та
мисливського господарства, управлінню екології та природних ресурсів
облдержадміністрації, державній екологічній інспекції у Волинській області.
Волинській митниці держаної фіскальної служби України, Луцькому
прикордонному загону. Львівській РДСДВСКН на державному кордоні та
транспорті, прикордонно-інспекційним пунктам ветеринарної медицини на
державному
кордоні
та транспорті попередити про персональну
відповідальність
за
невиконання
рішення
державної
надзвичайної
протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації.
13. Про проведену роботу інформувати Державну надзвичайну
протиепізоотичну
комісію
при
облдержадміністрації
через
ГУ
Держпродспоживслужби у Волинській області на ел. адресу У0Іуп.ерІ200@і.иа.
Термін - щомісячно до 5 числа

Голова державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при
обласній державній адміністрації

Кошарук

Секретар комісії

Войтюк

