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Р І Ш Е Н Н Я № 2 

засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 
при Лисичанській міській раді 

Відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби 
в Луганській області в області вже зареєстровано 4 випадки захворювання 

свиней на африканську чуму, це Старобільський район, м. Сватове, смт. 
Навоайдар, смт Білокуракіно. 

В осередках захворювань вживаються заходи з локалізації та 
недопущення поширення збудника АЧС. В місті Лисичанську залишається 
загроза виникнення АЧС, так як по сей день здійснюється несанкціонована 
торгівля харчовими продуктами невідомого походження. 

Також необхідно звернути увагу на погіршення епізоотичної ситуації 
щодо високопатогенного грипу птиці у світі. 

Протягом 2016 року високопатогенний пташиний грип реєструвався в 
країнах Азії (Південна Корея, Японія), Європи (Франція, Швейцарія, Німеччина, 
Хорватія, Данія, Угорщина, Австрія, Польща), РФ. 

В Україні випадки високопатогенного пташиного грипу реєструвались в 
2005-2008 роках в Сумській, Херсонській, Одеській областях та АР Крим. 

Після тривалої перерви, захворювання на високопатогенного пташиний 
грип сільськогосподарської птиці було зареєстровано в листопаді 2016 року в 
Херсонської області. 

На теперішній час в Україні виявлено 8 неблагополучних пунктів щодо 
пташиного грипу у 4 областях (Херсонська, Чернівецька, Одеська, 
Тернопільська). 

До високопатогенного грипу птиці сприйнятливі як домашні, так і дикі 
перелітні птахи. Вірус високопатогенного пташиного грипу є дуже небезпечним 
для здоров'я людини. Розповсюдження захворювання завдає значної 
економічної шкоди як виробникам, так і державі через заборону експорту 
продукції птахівництва. 

Наразі необхідно відзначити що країнами світу крокує ще одне 
небезпечне для тварин захворювання - заразний вузликовий дерматит (ЗВД) 
великої рогатої худоби. 

Ця хвороба віднесена до особливо небезпечних для великої рогатої 
худоби та викликає особливу турботу, оскільки несе загрозу для біологічної і 
продовольчої безпеки, а також економічні збитки галузі тваринництва. 



За даними експертів продовольчої та сільськогосподарської організації 
ООН, при проникненні вірусу на територію України, орієнтовна втрата 
промислового стада ВРХ у господарствах, що переживуть спалах, складе: 

падіж продуктивних тварин — 40-70%; 
пожиттєве зниження продуктивності — 30-40%; 
падіж телят — до 90%; 
повна утилізація молока на період карантину — 28 днів. 

На сьогоднішній день останні спалахи нодулярного дерматиту ВРХ 
зафіксовані не території Євросоюзу в Болгарії, Греції та Македонії. На 
території Російської Федерації заразний вузликовий дерматит зареєстрований у 
Воронезькій області на відстані 340 км від м. Харків що становить небезпеку 
безпосередньо території України. 

У зв'язку із спалахом нодулярного дерматиту ВРХ на території Російської 
Федерації, відповідно до п.21 Протоколу засідання ДНПК при Кабінеті 
Міністрів України від 06.12.2016 № 2 ряд областей України в тому числі і 
Луганську область визнано загрозливою зоною щодо занесення на територію 
України захворювання на ЗВД великої рогатої худоби. 

На цей час інструкції з профілактики та ліквідації нодулярного дерматиту 
ВРХ в Україні не розроблена та специфічна профілактика (щеплення) проти 
вказаної інфекції не проводиться. 

Враховуючи вищезазначене,та з метою стабілізації епізоотичної ситуації 
щодо різних видів тварин на виконання рішення ДНПК при Луганській 
обласній державній адміністрації №1 від 12.01.2017 р. , Протоколу ДНПК при 
кабінеті міністрів України №2 від 06.12.2016 р. Державна надзвичайна 
протиепізоотична комісія при Лисичанській міській раді 

ВИРІШУЄ: 

1. Взяти до відома інформацію в.о. начальника Управління 
Держпродспоживслужби в м. Лисичанську про епізоотичну ситуацію щодо 
АЧС, високопатогенного грипу птиці в Україні, вузликового дерматиту великої 
рогатої худоби в світі, заходи, що вживаються з метою недопущення занесення 
збудників цих інфекцій на територію міста. 

2. Забезпечити безумовне виконання рішень ДНПК при Лисичанській 
міській раді№1 від 16.01.2017р. 

Державна надзвичайна 
протиепізоотична комісія при 
Лисичанській міській раді 
Термін — постійно 

3. Розробити та затвердити План дій при підозри захворювання (загибелі) 
високопатогенним грипом птиці на території міста. 



Державна надзвичайна 
протиепізоотична комісія при 
Лисичанській міській раді, Управління 
Держпродспоживслужби в 
м. Лисичанську 
Термін-до 10.03.2017 

4. Посилити контроль за виконанням заходів щодо профілактики , 
недопущення занесення та поширення збуднику високо патогенного грипу 
птиці в містах Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля. 

Державна надзвичайна 
протиепізоотична комісія при 
Лисичанській міській раді, Управління 
Держпродспоживслужби в 
м. Лисичанську 
Термін — постійно 

5. У зв'язку з тим, що Луганська область визнана загрозливою зоною 
щодо занесення на територію України захворювання на заразний вузликовий 
дерматит великої рогатої худоби, провести ідентифікацію та реєстрацію в 
Єдиному державному реєстрі тварин всього наявного поголів'я ВРХ, з метою 
підготовки до вакцинації проти заразного вузликового дерматиту. 

Управління Держпродспоживслужби в 
м. Лисичанську 
Термін - постійно 

6. Для виконання п.8 рішення ДНПК при Лисичанській міській раді№1 
від 16.01.2017 р. встановити камеру спостереження спрямовану на 
несанкціонований ринок в районі кв. Центральний м. Лисичанськ. 

Лисичанський виконком 
Термін — постійно. 

7. Розглянувши лист начальника Лисичанського МУ ГУ ДСНЗ України у 
Луганській обл. Мазалова Є.В. дозволити використання матеріального резерву 
для екстреного розгортання та належних умов функціонування карантинних 
ветеринарно-поліцейських постів та виконання заходів з ліквідації особливо 
небезпечних захворювань 

Лисичанський виконком 
Термін -

8. Через ЗМІ забезпечити проведення широкої роз'яснювальної роботи 
серед населення та власників тварин про небезпеку африканської чуми свиней, 



високо патогенного грипу птиці, вузликового дерматиту великої рогатої худоби 
та заходи профілактики цих захворювань. 

Державна надзвичайна 
протиепізоотична комісія при 

Лисичанській міській раді, Відділ з питань 
внутрішньої політики, зв 'язку з 
громадкістю та засобами масової 
інформації при Лисичанській міській раді, 
Управління Держпродспоживслужби в 
м. Лисичанську 
Термін - постійно 

! 
Голова Державної 
Надзвичайної 

Протиепізоотичної Комісії М.С.Головньов 

Секретар О.Ю. Чекрига 


