ПРОЄКТ Програма профілактики та боротьби із захворюванням на
африканську чуму свиней на території Липовецької територіальної громади
на 2021-2023 роки
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2. Завдання і заходи Програми.
Завданням Програми профілактики та боротьби із захворюванням на
африканську чуму свиней на території Липовецької територіальної громади на

2021-2023 роки (далі - Програма) є організація і здійснення системи заходів,
спрямованих на ліквідацію випадків захворювання на африканську чуму свиней
(далі – АЧС) у громаді, яка базується на комплексі науково – методичного і
нормативно – правового забезпечення та включає епізоотологічний моніторинг,
застосування сучасних засобів діагностики і профілактики, запровадження
вакцинації свійських тварин з імунологічним моніторингом ефективності,
ліквідації епізоотичного осередку з проведенням євтаназії та спалювання трупів
свиней.
3. Мета Програми.
Метою програми є комплексне розв’язання проблеми захисту
населення, сільськогосподарських, домашніх і диких тварин від захворювання на
АЧС в інтересах безпеки окремої людини, суспільства, довкілля, та у разі
виникнення АЧС локалізацією осередку та проведення карантинних заходів до
повного оздоровлення.
В разі виникнення африканської чуми свиней на території громади потрібно
поставити карантинні поліцейсько - ветеринарні пости, як мінімум в’їзд та виїзд,
на яких повинні бути цілодобові чергові. Для цього потрібно значні фінансово –
матеріальні ресурси.
Для повноцінної роботи поліцейсько-вететринарних постів необхідні:
палатки для чергових, столи, крісла, шлагбауми, дезбарєри, дезкилимки,
контейнери для зберігання вилучених продуктів харчування та сировини,
контейнери для приготування дезрозчину, ранцеві оприскувачі, засоби освітлення,
харчування, біотуалети, спецодяг та спецвзуття, рукомийники, засоби особистої
гігієни, інвентар (лопати, віники, сокири) деззасоби, паливно-мастильні
матеріали, знаки обмеження дорожнього руху.
4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми.
Основні засоби розв’язання проблеми, які потребують державної
підтримки:
проведення щеплень свинопоголів’я проти класичної чуми свиней;
дотримання роботи свиногосподарств у «закритому режимі»;
посилення контролю за переміщенням тварин та продукцією
тваринного походження;
заборона реалізації свинини в недозволених місцях та на стихійних
ринках;
заборона використання відходів громадського харчування для
згодовування свиней без термічної обробки;
забезпечення широкої інформаційно – просвітницької роботи серед
населення з питань профілактики захворювання тварин на АЧС через
засоби масової інформації.

забезпечення дієвого контролю за переміщенням живих свиней без
наявності ветеринарних документів та на транспорті, який не пройшов
дезінфекцію і не має на це підтверджуючих ветеринарних документів.
5. Аналіз епізоотичної ситуації із захворювання тварин на АЧС
На території України, а також у інших країнах продовжує бути напруженою
ситуація щодо захворювання свиней африканською чумою. Уже майже в усіх
областях навколо Вінницької області були зареєстровані випадки захворювання
свиней африканською чумою починаючи із 2012 року.
Африканська чума свиней – контагіозна вірусна хвороба, яка перебігає
блискавично, гостро, підгостро, безсимтомно й характеризується гарячкою,
ціанозом шкіри, геморагічним діатезом внутрішніх органів і високою
летальністю. Проблема боротьби та профілактики АЧС є не тільки ветеринарною
і загальнодержавною.
У зв’язку з різким ускладненням епізоотичної ситуації щодо
африканської чуми свиней на території України виникла реальна загроза
розповсюдження збудника по всій території держави, де на протязі 2017 року
зареєстровано 118 випадків (101 – домашні тварини, 17-дикі) африканської чуми
свиней, в 23 областях України. У 2018 році зареєстровано -145 випадків АЧС ( 93домашні, 39-дикі, 13-інфіковані об’єкти). У 2019 році зареєстровано -22 випадків
АЧС (12-домашні, 7-дикі, 3-інфіковані об’єкти).
На території Вінницької області на протязі 2017 року в 4 районах були
виявлені 8 випадків збудника АЧС (Мурованокуриловецький район - 4,
Іллінецький район - 1, Барський район - 2, Козятинський район - 1). У 2018 році
встановлено діагноз на африканську чуму свиней в Іллінецькому районі та в
Козятинському районі.
У 2019 році встановлено діагноз на африканську чуму свиней 25.04.2019р.
в ТОВ «Буша» с. Буша Ямпільського району Вінницької області, 23.05.2019р. в
СТОВ «Хлібороб» с. Сошанське Козятинського району Вінницької області, та
02.06.2019р. в особистому господарстві гр. Кальчук О.В. с. Молотківці
Козятинського району Вінницької області.
Відповідно
до
оперативної
інформації
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області 18.01.2020 в ПП «Хутір»
(с. Бугаків Немирівського району Вінницької області) було зареєстровано
загибель птиці, де станом на 01.01.2020 утримувалося близько 98 тис. голів птиці
яєчного напрямку.
Випадки африканської чуми свиней в Україні

Всього: 397 із яких - 292 - домашні свині, 91 – дикі свині та 14 інфіковані
б’єкти), в т.ч.:
2012 – 1 випадок (1 - домашні);
2014 – 16 випадків (4 - домашні, 12 - дикі);
2015 – 40 випадків (34 - домашні, 5 - дикі, 1 - інфікований об’єкт);
2016 – 91 випадок (84 - домашні, 7 - дикі);
2017 – 163 випадки (119 - домашні, 38 - дикі та 6 інфіковані об’єкти).
2018 – 86 випадків (50 - домашні, 29 - дикі, 7 - інфіковані об’єкти).
В розрізі областей:
Вінницька – 11 випадків, Волинська – 6, Дніпропетровська – 6, Донецька –
15, Житомирська – 5, Закарпатська – 22, Запорізька –7, Івано-Франківська –3,
Київська –18, Кіровоградська –12, Луганська –16, Львівська – 1,Миколаївська –
31, Одеська – 49, Полтавська – 40, Рівненська – 29, Сумська – 16, Тернопільська
– 10, Харківська – 25, Херсонська – 11, Хмельницька 7, Черкаська – 14,
Чернівецька – 90, Чернігівська – 31.
6. Епізоотологічний моніторинг.
Система моніторингу захворювання тварин на АЧС базується на :
функціонуванні інформаційно – аналітичної системи моніторингу
захворювання тварин на АЧС, оцінки ризиків і прогнозування
епізоотичного процесу захворювання на території Липовецького району;
проведенні позапланових перевірок стану дотримання громадянами і
посадовими особами правил утримання і перевезення свиней;
проведенні регулювання популяцій диких свиней при виявленні
випадків захворювання тварин на АЧС, негайному проведенню відбору
патологічного матеріалу для дослідження в обласній лабораторії;
застосуванні заходів адміністративного впливу за порушення правил
утримання, реєстрації свиней, особливо у випадках повторних порушень;
постійному аналізі особливостей окремих ситуацій (випадків
захворювання на АЧС на території України).
7. Лабораторна діагностика та протиепізоотичні заходи.
Лабораторна діагностика захворювання на АЧС передбачає своєчасне
диференційоване підтвердження захворювання шляхом проведення комплексу
лабораторних досліджень.
Для організації і проведення загальних протиепізоотичних заходів
необхідно:
дотримуватись схеми дій відповідповідальних служб та організацій в
епізоотичному осередку при захворюванні свиней на АЧС відповідно до

рішення надзвичайна протиепізоотична комісія (далі – НПК) при
Липовецькій райдержадміністрації за № 7 від 11 листопада 2015 року;
проводити регулювання чисельності диких свиней в місцевостях із
високим ступенем ризику захворювання на АЧС.
8.
Матеріально
–
технічне
забезпечення
організаційних,
протиепізоотичних заходів.
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок
коштів районного та місцевих бюджетів, власних коштів підприємств, а також
позабюджетних джерел, не заборонених чинним законодавством.
Фінансування кожного завдання здійснюється окремо в межах договору на
його виконання.
Виконання завдань Програми розраховано на 3 роки та розглядається
щороку під час формування бюджету.
Ресурсне забезпечення програми, тис. грн.
(понадпланові).
2021 рік

2022 рік

2023 рік

50,0

50,0

50,0

Для ефективного виконання всіх заходів Програми необхідно:
забезпечити лікувально-профілактичні заклади достатньою кількістю
вакцини проти класичної чуми свиней;
забезпечити державні установи ветеринарної медицини належною
кількістю засобів діагностики та специфічної профілактики;
забезпечити
інформування
населення
органами
державної
ветеринарної медицини щодо виконання заходів боротьби із захворюванням
на АЧС, через галузеві та відомчі інформаційні системи та засоби масової
інформації (преса, радіомовлення, інтернет);
забезпечити організацію спеціальних курсів для осіб, що будуть
здійснювати складання актів про вилучення свиней, визначення їх ваги,
проводити євтаназію, транспортування та саме спалювання трупів.
9. Очікувані результати, ефективність Програми.
У результаті виконання Програми передбачається:
- попередження виникнення випадків АЧС у громаді;

- впровадження системи моніторингу, засобів профілактики
захворювання на АЧС відповідно до регламентів МЕБ (міжнародне
епізоотичне бюро);
- ліквідація небезпеки зараження свиней на АЧС;
- ліквідація свинопоголів’я в епізоотичному осередку при
захворюванні свиней на африканську чуму.
- відшкодування матеріальних збитків власникам хворих свиней, які
будуть спалені.
10. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію виконання Програми та контроль за використанням коштів,
виділених на її фінансування, покладається на постійну комісію з гуманітарних
питань та комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціальноекономічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

