
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  26 лютого 2016року                 № 48 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження  районної  

протиепізоотичної програми  

профілактики та боротьби з  

африканською чумою свиней  

на 2016 – 2017 роки 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  районну протиепізоотичну програму профілактики та 

боротьби з африканською чумою свиней на 2016 – 2017 роки. (додається).  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  
районної ради  з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, екології, 
торгівлі, житлово-комунального господарства та регуляторної політики. 

 

 
 

 

 

Голова районної ради                 Б.Кучмій 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

рішення Голованівської 

районної ради 

від 26 лютого 2016року 

№ 48 
 

Районна протиепізоотична програма профілактики та боротьби  

з африканською чумою свиней на 2015-2016 роки 

 

І. Коротка інформаційна довідка по африканській чумі свиней 

(АЧС) 

 

Африканська чума свиней (Pestis africana suum ) – високо контагіозна, 

вірусна  хвороба, яка перебігає  блискавично, гостро, підгостро, безсимтомно й 

характеризується гарячкою, ціанозом шкіри, геморагічним діатезом внутрішніх 

органів і високою летальністю. 

Інфекційність вірусу  за температури 5
о
С зберігається протягом 5-7 років, за 

глибокого заморожування до 10 років (заморожування практично не впливає на 

біологічну активність вірусу), за кімнатної температури близько 1,5 років, а за 

високих температур  до 37
о
С до місяця. Він довгий час зберігає життєздатність 

у фекаліях, грунті, крові та інших предметах, що зумовлює його легке і тривале 

переживання у навколишньому середовищі та у забруднених приміщеннях і на 

предметах догляду за тваринами. Під впливом ультрафіолетового 

випромінювання  із сонячних променів вірус інактивується  протягом 12 годин. 

У м'ясі інфікованих свиней  вірус може зберігатися до півроку. В результаті в 

умовах свинарського господарства з середньою температурою 24
о
С вірус може 

успішно зберігатися до 3-4 місяців. 

Основним джерелом збудника виступають хворі та перехворілі тварини, в 

організмі яких вірус може зберігатися і виділятися у навколишнє середовище 

до 15 місяців. В основному, зараження АЧС  відбувається контактним шляхом 

через пошкоджені шкіру і слизові оболонки, а також аліментарним шляхом 

через м’ясопродукти, кров та внутрішні органи; вірус також може передаватися 

трансмісивно через шкірних паразитів та комах, які були в контакті з хворими 

свинями та трупами;  велика імовірність передачі вірусу існує через предмети 

догляду за тваринами та обслуговуючий персонал. Значну небезпеку становить 

контакт  домашніх свиней з дикими, якого не можна допускати, а також з 

іншими домашніми та дикими тваринами і птахами, які також можуть 

перенести інфекцію. Резервуаром та переносником вірусу АЧС у природі є 

аргасові кліщі. Зараження кліщів вірусом відбувається  при ссанні крові  хворих 

свиней у період віремії.  Далі вірус розмножується в організмі членистоногих і 

передається здоровим свиням при повторному кусанні. 



Це надзвичайно заразна вірусна хвороба свиней усіх вікових груп, що 

характеризується здебільшого гострим перебігом  та  проявляється  

лихоманкою,  значними крововиливами,  синюшністю  та  змертвінням  шкіри, 

враженнями внутрішніх органів та високою смертністю, що призводить до 

значних економічних збитків. 

Характерними для хвороби є наступні ознаки: 

- раптова загибель тварини, за відсутності клінічного прояву; 

- підвищення температури тіла до 40.5-42°C; 

- зниження апетиту,  в’ялість, швидка втомлюваність, слабкість тазових 

кінцівок, хитка хода, посилена спрага, тварини лежать, зарившись в підстилку; 

- ядуха, кашель,  блювота, діарея (іноді з кров’ю) , частіше запор, слизисті 

виділення з очей та носа, параліч тазових кінцівок,  можливі аборти у самок ; 

- синюшність шкіри та  червонувато-фіолетові плями черева, підгрудка, 

мошонки, вух, п’ятачка та кінцівок; 

 

Хвороба охоплює 40-65 % поголів’я тварин, 85-100 % з яких гине впродовж 6-

13 діб.  

Відрізнити АЧС від подібних хвороб: класичної чуми свиней (КЧС), 

репродуктивно-респіраторного синдрому свиней (РРСС), бешихи та 

пастерельозу може лише фахівець  ветеринарної  медицини.  Однак,  основою 

діагностики АЧС є лабораторне дослідження патологічного матеріалу. 

До середини ХХ століття хвороба обмежувалась тільки африканським 

континентом, де регулярно відбувались спалахи інфекцій, обумовлені 

наявністю природного вогнища. Захворювання свійських тварин відбувалось 

після їх контакту з дикими кабанами – вірусоносіями чи при інвазії стада 

гематофагами. В Європі хвороба вперше з’явилась в Португалії (1957), згодом в 

Іспанії (1960), Франції (1964-1974), СРСР (1977), Бельгії (1985), Голландії 

(1986). Останнім часом випадки захворювання тварин на АЧС зафіксовано на 

Кавказі, в Росії, Білорусії, України, Польщі, Литві та Латвії. Спалах 

захворювання розпочався з Грузії в 2007 році, після згодовування тваринам 

харчових відходів з корабля, що прибув з Південно-Східної Африки. В Україні 

захворювання свиней на АЧС виявлено в 2012 р. в Запорізькій та у 2014 р. – в 

Луганській та Чернігівській областях. 

 

II. Мета програми  

Забезпечення виконання належних і ефективних профілактичних заходів щодо 

недопущення занесення збудника АЧС на територію району, а у випадку 

прояву хвороби серед свиней у господарствах різних форм власності, у тому 

числі приватному секторі, дикій фауні, вжиття заходів локалізації та 



оздоровлення їх від АЧС. Належне поводження з продукцією свинарства у 

відповідності до вимог чинної інструкції щодо профілактики та боротьби з 

африканською чумою свиней. Виконання рішень ДНПК всіх рівнів та 

затверджених ними планів в частині що стосується профілактики та ліквідації 

АЧС. Якість та повнота виконання вище зазначених заходів знизить ризик 

виникнення непередбачуваних ситуацій та підвищить рівень біобезпеки 

господарств. 

ІІІ. Епізоотична ситуація щодо АЧС 

Згідно з офіційними повідомленнями Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) 

з початку 2014 року африканську чуму свиней (АЧС) зареєстровано у 8 країнах 

світу: Кот-д’Івуарі, Республіці Чад, Російській Федерації (РФ), Польщі, Литві, 

Латвії, Естонії та Україні. 

Починаючи з 2007 року, коли захворювання було виявлено на території Грузії, 

вірус поширився на територію Російської федерації. Згідно офіційних даних з 

2007 року станом на 10.07.2015 року. в Росії зареєстровано 748 випадків 

захворювання, в т.ч. 29 у поточному році. 

Значне поширення вірусу АЧС в дикій фауні РФ, особливо в прикордонних з 

Україною областях стало причиною занесення збудника у 2014 році, на 

територію Луганської області.  Протягом серпня - грудня 2014 р. випадки 

хвороби відмічені у Чернігівській та Сумській областях. 

За даними Держветфітослужби, з початку 2015 року на території України 

зафіксовано 22 спалахи африканської чуми свиней, з яких 16 – у домашніх 

свиней, 5 – у диких й один інфікований об`єкт. 

Досить невизначеною залишається ситуація в Білорусії. Офіційно відомо про 

два випадки зареєстрованих у 2013 році. В той же час в прикордонних регіонах 

країн сусідів Білорусії постійно реєструються нові осередки захворювання в 

популяції як диких, так і домашніх свиней. 

По даним МЕБ станом на 30.06.2015 року загальне число підтверджених 

осередків захворювання в країнах Європейського союзу (Латвія, Литва, 

Польща, Естонія) становила 361, в т.ч. 358 серед тварин дикої фауни. 

ІV. Охорона навколишнього природного середовища 

З метою охорони навколишнього природного середовища заходи щодо 

попередження занесення збудника АЧС на територію району  та заходи щодо 

ліквідації АЧС повинні здійснюватися згідно з діючою Інструкції щодо 

профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затвердженої 

наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 



05.03.2014 року № 81, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 

березня 2014 року за № 363/25140 (далі - Інструкція).    

 При проведені заходів щодо ліквідації АЧС усіх свиней, які перебувають в 

епізоотичному вогнищі знищують безкровним методом. Трупи вбитих і 

загиблих свиней, гризунів, птахів та інших тварин, а також дерев’яний 

матеріал, гній, залишки кормів, тару та інвентар спалюють. Будь-яку 

рослинність ( траву, кущі тощо ), що довкола приміщень ферми, скошують і 

теж спалюють. Спалювання вищезазначених предметів проводять у визначених 

органами місцевого самоврядування відповідної території місцях і за їх згодою.   

Не допускається облаштування місць спалювання у заповідній зоні, зонах 

регульованої і стаціонарної рекреації національних природних і регіонального 

парків та на інших територіях і об’єктах природно - заповідного фонду України, 

а також на земельних ділянках з лісовою і водно – болотною рослинністю.       

Відповідальні особи забезпечують дотримання вимог пожежної безпеки і 

недопущення пошкодження вогнем та випалювання природної рослинності за 

межами місць спалювання.  

При відсутності можливості спалити трупи тварин та все вищевказане 

закопують на території епізоотичного вогнища на глибину не менше двох 

метрів.  Шар землі приміщення глибиною 10-15 см. знімають та разом з гноєм 

теж закопують у спеціально вириту канаву на глибину не менше 1,5 метра від 

рівня ґрунту. Гній пересипають сухим хлорним вапном, яке містить 25 % 

активного хлору з розрахунку 0,5 кг/кВ. м. зволожують водою, а потім 

переміщають у траншею. 

Знешкодження і захоронення вищевказаних предметів проводять за межами 

прибережних захисних смуг водних об’єктів, їх водоохоронних зон, заповідної 

зони, зон регульованої і стаціонарної рекреації національних природних і 

регіонального ландшафтного парків та інших територій і об’єктів природно – 

заповідного фонду України, а також за межами їх охоронних зон ( по 

можливості ) у визначених органами місцевого самоврядування відповідної 

території місцях і за їх згодою.  

V. Характеристика ситуації в разі виникнення АЧС та масштаби 

можливих наслідків 

 

По даним відділу статистики у Голованівському районі в 

сільськогосподарських підприємствах станом  на  01.01.2015  року на обліку  

знаходилось поголів`я свиней кількістю в 302 голови свиней та 10865 голів в 

присадибних господарствах населення . 

 



Африканська чума свиней є транскордонною вірусною хворобою, яка має 

схильність до швидкого і неочікуваного міжнародного розповсюдження. Ця 

інфекційна хвороба характеризується 100 відсотковою летальністю. В районі 

поголів'я свиней утримується на території всіх населених пунктів. Крім того в 

Голованівському районі у лісових та мисливських угіддях знаходиться значна 

популяція диких кабанів. 

 

Неблагополучними щодо АЧС визнані Київська, Чернігівська, Сумська, 

Полтавська, Рівненська, Одеська та Миколаївська області, а також у зв’язку із 

виникненням випадків захворювання свиней на АЧС в 150 кілометрові зоні від 

Голованівського району який знаходиться в зоні нагляду, в черговий раз 

підтверджує що збудник може набути широкого поширення на всій території 

регіону. Таким чином АЧС із прикордонних районів із Росією та Білоруссю 

впевнено поширюється в центральні області країни. 

VI. Склад державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 

Голованівській районні державні адміністрації 

З метою здійснення оперативного контролю, керівництва та координації 

діяльності органів виконавчої влади, державних служб, підприємств установ, 

організацій та осіб щодо запобігання спалахам масових хвороб тварин, 

отруєнням та їх ліквідації створено державну надзвичайну протиепізоотичну 

комісію при Голованівській районні державні адміністрації. 

6.1. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Голованівській 

районні державні адміністрації:   

Голова комісії :  

Бугаєнко Ольга Петрівна – заступник голови Голованівської 

райдержадміністрації. 

Заступник голови комісії : 

Коломійчук Радій Анатолійович – начальник управління ветеринарної 

медицини в Голованівському районі. 

Секретар комісії : 

Олійник Ігор Миколайович – заступник начальника управління ветеринарної 

медицини в Голованівському районі. 

Члени комісії : 

Богач Микола Антонович – директор районної державної лабораторії 

ветеринарної медицини. 



Сачук Валентина Михайлівна – головний лікар Голованівської центральної 

районної лікарні. 

Фоменко Марина Петрівна – головний лікар Голованівського центру 

первинної медико-санітарної допомоги. 

Головань Олександр Павлович – начальник Голованівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. 

Прудкий Василь Васильович – начальник Голованівського відділу ДСНС 

України в Кіровоградській області. 

Клименко Олександр Вікторович – начальник відділу агропромислового 

розвитку Голованівської райдержадміністрації. 

VIІ. Необхідність у силах та засобах Управління ДСНС України в 

Кіровоградській області та інших зацікавлених служб 

Згідно діючої Інструкції місцева державна надзвичайна протиепізоотична 

комісія вирішує усі питання, пов'язані з ліквідацією хвороби та приймає план 

дій щодо боротьби із захворюванням, затверджує інформаційну систему по 

забезпеченню оперативного зв'язку і координації всіх запланованих дій 

зацікавлених служб району по цим питанням. 

При виникненні АЧС, з метою проведення оздоровчих заходів та недопущення 

розповсюдження збудника будуть задіяні спеціалісти територіальних органів та 

державних установ ветеринарної медицини, які працюють згідно штатного 

розпису на час виникнення спалаху АЧС. 

Спеціалісти ветеринарної медицини працюють з 8-00 до 17-00 годин відповідно 

до правил внутрішнього трудового розпорядку. Однак, згідно плану ДНПК під 

час боротьби з АЧС вони можуть бути залучені до роботи у будь-який час 

відповідно до КЗпП. 

Оплата праці задіяних працівників буде здійснюватися відповідно до чинного 

законодавства. 

VIII. Профілактичні заходи щодо недопущення занесення  

збудника АЧС та його поширення на території району 

Протиепізоотичні заходи по недопущенню занесення збудника АЧС, його 

поширення на території району проводяться відповідно діючої Інструкції 

протокольних рішень Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 

Кабінеті Міністрів України ( №1 від 03.04.2013 року, №2 від 29.08.2013 року, 

№1 від 06.02.2014 року, № 2 від 17.11.2014 року, № 1 від 10.03.2015 року, № 3 

від 31.07.2015 № 4 від 14.09.2015, № 5 від 30.10.2015,) та протокольних рішень 



державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Голованівській РДА ( № 

4 від 26.06.2014, № 6 від 20.10.2014, № 2 від 25.03.2015, № 3 від 18.05.2015, № 4 

від 06.08.2015, № 5 від 06.11.2015, № 6від 24.11.2015 ). 

 

ІX.  Прогнозні  обсяги та джерела фінансування Програми 

У відповідності до чинного законодавства програма реалізується управлінням 

ветеринарної медицини в Голованівському районі та Голованівською районною 

державною лікарнею ветеринарної медицини. Для здійснення обсягів 

запланованих робіт, та з метою недопущення розповсюдження збудника 

африканської чуми свиней в разі його занесення територією району, необхідно 

з районного бюджету додатково на 2015 – 2016 роки виділити 96,00 тис. грн., а 

саме для придбання ветеринарних препаратів, обладнання, дезінфікуючих 

засобів та спецодягу.  

X.  Очікувані результати виконання програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Забезпечити виконання Указу Президента від 22 березня 2001 року № 192/2001 

«Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в 

Україні»: забезпечити продовольчий ринок району якісною продовольчою 

продукцією тваринництва;  покращити якість тваринницької сировини у 

ветеринарно – санітарному відношенні для промислової та технічної переробки 

;  створити передумови для покращення довкілля.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

районної протиепізоотичної програми профілактики та боротьби з 

африканською чумою свиней на 2015 – 2016 роки. 

1 Програма затверджена Рішенням Голованівської районної ради від 26 

лютого 2016року № 48 

2 Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ агропромислового розвитку 

Голованівської райдержадміністрації 

3 Дата, номер і назва 

розпорядження голови 

райдержадміністрації про 

розроблення програми 

Від 14 серпня 2015 року № 231-р «Про 

недопущення розповсюдження африканської 

чуми свиней на території Голованівського 

району» 

4 Розробник програми Відділ агропромислового розвитку 

Голованівської райдержадміністрації. 

5 Співрозробники програми Управління ветеринарної медицини в 

Голованівському районі. 

6 Відповідальний 

виконавець програми 

Управління ветеринарної медицини в 

Голованівському районі. 

7 Учасники програми 

 

 

Органи місцевого самоврядування, 

управлінням ветеринарної медицини в 

Голованівському районі, юридичні та фізичні 

особи що утримують поголів’я свиней. 

8 Терміни реалізації 

програми 

2015-2016 роки 

9 Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми  

Районний бюджет 

10 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми 

96 тис. грн 

11 Основні джерела 

фінансування програми 

Районний бюджет 



 


