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Четверта сесія 
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Про Програму профілактики та 

боротьби з африканською чумою 

свиней на території  Ємільчинської  

селищної  територіальної  громади  на 

2021-2025  роки 

 

       

 

На  виконання Законів України: «Про ветеринарну медицину», «Про захист населення 

від інфекційних хвороб», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про мисливське 

господарство та полювання», наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 07.03.2017 року №111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 березня 

2017 року за №432/30300, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму профілактики та боротьби з африканською чумою свиней на території  

Ємільчинської  селищної  територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Програма) згідно 

з додатком. 

 

2. Відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів, які виділятимуться для 

виконання заходів Програми, визначити Ємільчинську районну державну лікарню 

ветеринарної медицини. 

 

3. Виконавчому комітету селищної ради щороку в грудні звітувати про хід виконання 

Програми. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
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4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про Програму профілактики та боротьби з африканською чумою свиней на території  

Ємільчинської  селищної  територіальної  громади  на 2021-2025  роки» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. не голосував 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 
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Додаток 

до рішення селищної ради   

від  12.02.2021 №192 

 

Програма  

профілактики та боротьби з африканською чумою свиней  

на території  Ємільчинської  селищної територіальної громади на 2021-2025 роки  

 

1. Паспорт Програми  
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Ємільчинське районне управління  Головного  

управління Держпродспоживслужби  в  

Житомирській  області (далі – Ємільчинське РУ 

Держпродспоживслужби). 

2. Розробник Програми Ємільчинське РУ Держпродспоживслужби 

3. Співрозробники   Програми Ємільчинська  районна  державна  лікарня  

ветеринарної  медицини 

Виконком Ємільчинської селищної ради 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Ємільчинська  районна державна лікарня 

ветеринарної медицини 

5. Учасники Програми Виконком  Ємільчинської  селищної  ради  

Ємільчинське РУ Держпродспоживслужби, 

Ємільчинська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини,  
Державне підприємство «Ємільчинське лісове господарство»,  

Ємільчинська районна організація українського товариства 

мисливців і рибалок, громадські організації мисливсько-рибальські 

клуби «Медведове», «Цвіляни», «Каштан», «Перехрестя» (далі – 

користувачі  мисливських  угідь) 

Ємільчинський РС ДСНС України в Житомирській 

області, 

Відділення поліції №1 (смт Ємільчине) Новоград-

Волинського районного відділу поліції ГУНП 

України в Житомирській області  

6. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Бюджет селищної територіальної громади, інші 

кошти, не заборонені законодавством 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

У межах фінансових можливостей бюджетів 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

 

Африканська чума свиней (Pestis africana suum, хвороба Монтгомері) – 

висококонтагіозна, вірусна  хвороба диких та свійських свиней, яка перебігає блискавично, 

гостро, підгостро, безсимтомно й характеризується гарячкою, ціанозом шкіри, геморагічним 

діатезом внутрішніх органів і високою летальністю. Вірус африканської чуми свиней не 

становить небезпеки для людини. 

Основним джерелом збудника виступають хворі та перехворілі тварини, в організмі яких 

вірус може зберігатися і виділятися у навколишнє середовище до 15 місяців.         



В природних умовах до африканської чуми свиней (далі – АЧС) чутливі дикі та домашні 

свині всіх порід та статево-вікових груп. При чому, при першій появі хвороби в стаді 

захворюваність може охоплювати понад 35% поголів’я, а летальність сягає 97-100%. Хвороба 

протікає у вигляді ензоотій. Для АЧС характерна стаціонарність, пов’язана з тривалим 

вірусоносійством, високою стійкістю і значним виживанням вірусу в навколишньому 

середовищі та можливості його переживання  в організмі комах та гризунів.  

Дуже характерною ознакою для АЧС є поява  червоно-фіолетових плям на шиї, рилі, 

вухах, череві, між кінцівками та у промежині. Іноді до цих симптомів можуть додаватися 

бронхіт чи пневмонія.  За 1-2 доби до загибелі тварини температура тіла падає нижче норми і 

тварини лишаються майже непритомними. Захворювання може продовжуватися від 4 до 15-

20 днів і за звичай закінчується летально.  

Діагноз на АЧС вважається встановленим при отриманні позитивних результатів  при 

проведенні лабораторних досліджень проб біологічного  та патологічного матеріалу. 

В Україні з 30.07.2012 року по 01.01.2021 року виявлено 537 вогнищ африканської 

чуми свиней. З них 389 – серед домашніх тварин, 117 – серед диких тварин  та 31 

інфікованих  об’єктів. В Житомирській області за останні роки зафіксовано 11 спалахів  

цієї  хвороби. Останні випадки: листопад 2020 року – захворювання свиней в підсобному 

господарстві Новоборівського психоневрологічного інтернату в смт Нова Борова,  липень 

2019 року – випадок захворювання диких свиней у 70-му кварталі ДП «Білокоровицький 

лісгосп». 

Станом  на  01.01.2021  року  близько 5420 голів  свиней знаходяться в 

присадибних господарствах населення. Також  працює  свиногосподарство  (ФОП 

Куприянчук О.Л.)   в    селі  Великий  Яблунець.  

На території колишнього Ємільчинського району популяція дикого кабана у 

лісових та мисливських угіддях з приростом 2020 року становить близько 550 голів, що 

значно перевищує природні норми. 

При виникненні випадків захворювання  диких кабанів та домашніх свиней на 

АЧС збудник може набути широкого поширення на території селищної територіальної 

громади. 

 
3. Мета та завдання Програми 

 

Мета Програми: захист домашніх і диких тварин від захворювання на АЧС. 

Завдання Програми: 

- організація системи епізоотологічного моніторингу АЧС; 

- профілактичні щеплення проти класичної чуми свиней; 

- регулювання чисельності  диких свиней на території мисливських угідь; 

- проведення заходів у вогнищі АЧС; 

- інформаційно-просвітницька робота серед населення з питань профілактики АЧС. 

 

4. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування,   

строки виконання Програми 

 

Заходи щодо попередження занесення збудника АЧС на територію селищної 

територіальної громади та заходи щодо ліквідації АЧС будуть здійснюватися згідно з 
Інструкцією щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затвердженою 

наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 року №111, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2017року за №432/30300 (далі – 

Інструкція). 
Попереджувальні заходи здійснюються також відповідно до рішень Державної 

надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України та рішень Державної 



надзвичайної протиепізоотичної комісії при Новоград-Волинській районній державній 

адміністрації. Районна 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 та 

територіальних громад по цим питанням. 

При проведенні 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 місцях. 
Для обробки приміщень, обладнання, загонів, території вогнища, забійних пунктів та 

інших місць, де перебували тварини, тощо використовують дезінфекційні розчини, що 

знешкоджують вірус АЧС. Розрахунки витрат дезрозчинів на 1 м2 та експозиція їх 

застосування визначаються відповідно до настанов з їх застосування. 

Для цієї обробки необхідні такі індивідуальні засоби захисту людей: протичумні 

костюми (багаторазові, одноразові), гумові чоботи, респіратори, ватно-марлеві пов`язки, 

захисні окуляри, гумові рукавички та інше. 

Обладнання, техніка для проведення дезінфекції, дезінсекції: дезінфекційні установки, 

ранцеві оприскувачі та інше обладнання, яке може бути використане для проведення 

відповідних робіт.  

Облаштування карантинних ветеринарних постів, обладнаних автономними 

електростанціями, пересувними обігрівачами, палатками (вагончиками) та іншим 

устаткуванням та обладнанням здійснюється за рішенням надзвичайної протиепізоотичної 

комісії. 

При потребі за рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії до робіт із ліквідації 

АЧС можуть залучатися спеціалісти з інших районів та міст області, працівників інших 

підприємств різної форми власності. 

Відновлення поголів’я свиней після спалаху АЧС у господарствах, які працюють з 

дотриманням всіх вимог ветеринарно-санітарних правил, може здійснюватись не раніше ніж 

через 40 днів після завершення операцій з очистки, дезінфекції, дератизації та за потреби 

дезінсекції у відповідному господарстві. Розведення свиней в особистих селянських 

господарствах, де було зареєстровано випадки АЧС, дозволяється через 6 місяців після зняття 

карантину з дотриманням необхідних ветеринарно-санітарних заходів. 

Фінансування зазначених заходів можливе за кошти бюджету селищної територіальної 

громади та за рахунок інших коштів, не заборонених законодавством. Обсяги фінансування з 

бюджету селищної територіальної громади визначаються щоразу при загрозі чи виникненні 

надзвичайної ситуації відповідно до фінансових можливостей бюджету.   

Термін виконання Програми – 2021-2025 роки. 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 

 

5.1. Забезпечення якісного виконання протиепізоотичних заходів з недопущення 

занесення на територію селищної територіальної громади  та  ліквідації  осередку у  випадку  

виникнення АЧС. 

5.2. Забезпечення контролю за безпечністю і якістю харчових продуктів тваринного 

походження та інших об’єктів ветеринарно-санітарного контролю і нагляду. 

5.3. Забезпечення якісного  ветеринарного обслуговування тварин в господарствах всіх 

форм власності. 

 



 

 

6. Порядок використання коштів бюджету селищної територіальної громади, 

передбачених на профілактику та боротьби з африканською чумою свиней,  

в рамках виконання Програми 

 

Головним розпорядником коштів є Ємільчинська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини. 

Кошти надаються та використовуються на такі цілі: 

- придбання паливно-мастильних матеріалів для транспорту районної державної  лікарні 

ветеринарної медицини для виконання заходів програми; 

- придбання засобів захисту, засобів особистої гігієни спеціалістів районної державної 

лікарні ветеринарної медицини, які будуть проводити відбір біологічного та патологічного 

матеріалу для лабораторних досліджень; 

- придбання дезінфекційних засобів для проведення дезінфекції приміщень, обладнання, 

загонів, території вогнища хвороби, забійних пунктів та інших місць, де перебували тварини, 

тощо; 

- придбання матеріалів, засобів та обладнання для облаштування пунктів пропуску в зони 

карантинних обмежень (електрогенератора, палатки, опалювальних печей тощо), резерву 

матеріалів для спалювання трупів тварин, які загинули та знищуються, оренди (за потреби) 

спеціальної техніки для закопування залишків спалених тварин; 

- розроблення, виготовлення та поширення серед населення агітаційних матеріалів з 

питань профілактики поширення АЧС та заходів, які проводяться у вогнищах її виникнення. 

Запити на використання коштів та фінансова звітність про використання коштів бюджету 

селищної територіальної громади складається і подається в установленому законодавством 

порядку. 

Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів, виділених на виконання 

заходів Програми, покладається на Ємільчинську районну державну лікарню ветеринарної 

медицини. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація роботи, пов’язаної з проведенням заходів, передбачених Програмою, 

покладається на виконком  селищної ради. 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснює постійна комісія 

селищної ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та екології.. 

Інформація про хід виконання Програми щороку в лютому надається Ємільчинською 

районною державною лікарнею ветеринарної медицини Ємільчинському селищному голові з 

наступним звітом у селищній раді. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Головні виконавці,  

розпорядники коштів 

Джерела 

фінансування 

Прогнозован

ий обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

1. Організація 

системи 

епізоотологічного 

моніторингу АЧС 

1.1. Аналіз інформації про випадки виявлення 

АЧС на території сусідніх територіальних громад 

області та у господарствах підприємств-партнерів 

Ємільчинське РУ 

Держпродспоживслужби 

Користувачі  мисливських  

угідь 

Господарства, де вирощуються 

свині 

Не потребує 

окремого 

фінансування 

- 

1.2. Відбір проб від свиней, добутих мисливцями, 

або виявлених їх трупів та направлення цих проб 

на лабораторне дослідження 

Ємільчинське РУ 

Держпродспоживслужби 

Користувачі  мисливських  

угідь 

Не потребує 

окремого 

фінансування 

- 

1.3. Контроль за забороною ввезення до 

територіальної громади з територій, 

неблагополучних щодо АЧС: домашніх 

свиней; сирого м’яса домашніх свиней і диких 

кабанів; усіх видів м’ясних продуктів, 

отриманих від домашніх свиней і диких 

кабанів, які не піддавались обробленню, що 

гарантує знешкодження вірусу АЧС; 

продуктів тваринного походження (із свиней), 

кормів рослинного походження для годівлі 

свиней 

Ємільчинське РУ 

Держпродспоживслужби  

Господарства, де вирощуються 

свині  

Виконком селищної ради 

Не потребує 

окремого 

фінансування 

- 

2. Профілактичні 

щеплення проти 

класичної чуми 

свиней 

2.1. Проведення щеплення свиней, які 

утримуються в господарствах населення та 

господарствах суб’єктів підприємництва, від 

класичної чуми свиней. 

Ємільчинська районна 

державна лікарня ветеринарної 

медицини 

Не потребує 

окремого 

фінансування 

- 



3. Регулювання 

чисельності  диких 

свиней на 

території 

мисливських угідь 

3.1. Визначення кількості поголів’я диких 

свиней на мисливських угіддях селищної 

територіальної громади. 

ДП «Ємільчинське лісове 

господарство» 

Користувачі мисливських угідь 

Не потребує 

окремого 

фінансування 

- 

3.2. Регулювання чисельності диких свиней на 

території мисливських угідь шляхом відстрілу 

мисливцями та збільшення кількості 

відстрілочних квитків. 

Користувачі мисливських угідь Не потребує 

окремого 

фінансування 

- 

4. Проведення 

заходів у вогнищі 

АЧС 

4.1. Провести епізоотичне розслідування щодо 

випадку виникнення захворювання АЧС 

Ємільчинське РУ 

Держпродспоживслужби 

Користувачі  мисливських  

угідь 

Не потребує 

окремого 

фінансування 

- 

 4.2. Проведення епізоотичного розслідування 

щодо кожного здобутого дикого кабана з 

позитивним результатом  або виявленого мертвим 

з детальним виясненням обставин та оформленням 

відповідного акту  

Ємільчинське РУ 

Держпродспоживслужби 

Користувачі  мисливських  

угідь 

Не потребує 

окремого 

фінансування 

- 

 4.3. Визначення межі інфікованої зони  із 

врахуванням вимог Інструкції. 

Група експертів 

Державна надзвичайна 

протиепізоотична комісія 

Користувачі  мисливських  

угідь 

Не потребує 

окремого 

фінансування 

- 

 4.4. Заборона у інфікованій зоні колективного 

облавного полювання на диких парнокопитних. 

Діагностика  добутих під час полювання 

диких кабанів. Вибірковий діагностичний 

відстріл диких кабанів 

Державна надзвичайна 

протиепізоотична комісія 

Користувачі  мисливських  

угідь  

Не потребує 

окремого 

фінансування 

- 

 4.5. Облаштування за вимогою Державної 

надзвичайної протиепізоотичної комісії 

карантинних ветеринарних постів, відповідно 

обладнаних для постійно перебування 

фахівців ветеринарної служби та 

Національної поліції 

Виконком селищної ради 

Державна надзвичайна 

протиепізоотична комісія 

Ємільчинське РУ 

Держпродспоживслужби 

Користувачі  мисливських  

угідь  

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

Інші кошти, не 

заборонені 

законодавством  

В межах 

фінансових 

можливостей 

бюджету 



 4.6. Дезінфекція приміщень, обладнання, 

загонів, території вогнища хвороби, забійних 

пунктів та інших місць, де перебували 

тварини, тощо 

Виконком селищної ради 

Державна надзвичайна 

протиепізоотична комісія 

Ємільчинське РУ 

Держпродспоживслужби 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

Інші кошти, не 

заборонені 

законодавством  

В межах 

фінансових 

можливостей 

бюджету 

 4.7. Спалювання туш та відходів відповідно до 

вимог Інструкції. 

Збереження туш до отримання результатів 

досліджень на АЧС. 

Виконком селищної ради 

Державна надзвичайна 

протиепізоотична комісія 

Ємільчинське РУ 

Держпродспоживслужби 

Користувачі  мисливських  

угідь 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

Інші кошти, не 

заборонені 

законодавством  

В межах 

фінансових 

можливостей 

бюджету 

 4.8. Тимчасова заборона розведення свиней та 

створення нових господарств по утриманню 

свиней в зоні карантину. Карантин знімається 

після проведення повного комплексу 

ветеринарно-санітарних заходів передбачених 

Інструкцією 

Державна надзвичайна 

протиепізоотична комісія 

Керівники господарств різної 

форми власності 

Власники тварин 

Не потребує 

окремого 

фінансування 

- 

5. Інформаційно-

просвітницька 

робота серед 

населення з питань 

профілактики АЧС 

5.1. Розробка, виготовлення та поширення 

серед населення агітаційних матеріалів з 

питань профілактики поширення АЧС та 

заходів, які проводяться у вогнищах її 

виникнення 

Виконком селищної ради 

Ємільчинське РУ 

Держпродспоживслужби 

Користувачі  мисливських  

угідь 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

Інші кошти, не 

заборонені 

законодавством  

В межах 

фінансових 

можливостей 

бюджету 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                                                                                                            Володимир ЄВТУХ 
 


