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18 січня 2019 року м.Суми

Присутні:
члени Державної протиепізоотичної комісії при обласній державній 

адміністрації за списком відповідно до розпорядження голови Сумської 
обласної державної адміністрації від 25.03.2015 № 154-ОД.

Запрошені:
1. Голови державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при районних 
державних адміністраціях та міськвиконкомах.
2. Керівники управлінь Держпродспоживслужби в районах та містах.
3. Користувачі мисливських угідь всіх форм власності, голови селищних, 
сільських рад та об’єднаних територіальних громад.

Місце проведення: Сумська обласна державна адміністрація

Порядок денний:

1. Інформація начальника управління безпечності харчових продуктів 
та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області Науменка В.І.:

про виконання доручення Голови Державної служби України з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 09.01.2019 
року № 601-10/1.

- про епізоотичну ситуацію на території України, Сумської області та у 
прикордонних державах щодо інфекційних хвороб тварин (сказ, африканська 
чума свиней, заразний вузликовий дерматит ВРХ, лейкоз ВРХ).

- проведення заходів для попередження отруєнь бджіл.
2. Інформація головного спеціаліста відділу лісового господарства 

Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства 
Жмурка В.В. щодо заходів, що вживаються установами лісового господарства 
та користувачами мисливських угідь з питань проведення депопуляції дикого 
кабана та проведення заходів для добування лисиць в обсягах, передбачених



Методичними рекомендаціями по плануванню, організації та проведенню 
пероральної імунізації диких м’ясоїдних проти сказу.
3. Інформація голів ДНПК при РДА про виконання попередніх рішень засідань 
Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Сумській обласній 
державній адміністрації.
4. Прийняти рішення засідання комісії.

Із вступним словом виступив перший заступник голови Сумської 
обласної державної адміністрації - голова комісії Акпєров В.В.
ВИСТУПИЛИ:

Про виконання доручення Голови Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 09.01.2019 року 
№ 601-10/1; про епізоотичну ситуацію на території України, Сумської області 
та у прикордонних державах щодо інфекційних хвороб тварин (сказ, 
африканська чума свиней, заразний вузликовий дерматит ВРХ, лейкоз ВРХ); 
про проведення заходів для попередження отруєнь бджіл доповів начальник 
управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Науменко 
В.І.:
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На виконання доручення, у зв’язку з проведенням засідання ДНПК при 
Кабінеті Міністрів України, яке відбулося 20.12.2018 необхідно забезпечити 
виконання «Методичних рекомендацій по плануванню, організації та 
проведенню пероральної імунізації диких м’ясоїдних проти сказу» в частині 
проведення лабораторно-діагностичних досліджень біологічного матеріалу 
відібраного від лисиць, після пероральної імунізації та формування активного 
імунітету в їх організмах.

Сказ - невиліковна інфекція, а Сумська область неблагополучна по сказу: 
в 2018 році виявлено 81 позитивних випадків: 27 лисиць, 26 котів, 19 собак, 9 
інші тварини. За останні 5 років це найвищий показник. Це захворювання також 
реєструється в Російській Федерації, в сусідніх Білгородській, Курській 
областях у минулому році зареєстровано більше 1000 випадків. З метою 
профілактики сказу восени 2018 року проведено пероральну вакцинацію проти 
сказу диких м’ясоїдних тварин, після чого необхідно провести контроль її 
ефективності. Але робота щодо цього проводиться недостатньо.

Приділено увагу лейкозу великої рогатої худоби у зв’язку зі значним 
виділенням реагуючої худоби в РІД в приватному секторі, та можливість 
покращення ситуації шляхом матеріальної мотивації власників хворих тварин.

Ситуація по АЧС в світі залишається складною. Захворювання 
реєструється у Бельгії, Болгарії, Угорщині, Китаї, Латвії, Литві, Польщі, 
Румунії, Молдові, Чехії, Монголії. На території Росії у минулому році виявлено 
109 випадків цієї хвороби, в тому числі в сусідній Білгородській області.

По Україні в цьому році виявлено 148 випадків, з них 39 по диким 
свиням. Найбільше випадків у Одеській (22), Рівненській та Херсонській (13), 
Донецькій (12), Закарпатській (11), Київській та Миколаївській (10). У сусідніх



з
областях Чернігівській 3 випадки, Полтавській 8 випадків. На території 
області за минулий рік виявлено 6 випадків у 5 районах, всі вони оздоровлені. 
Але з початку 2019 року вже виявлено АЧС в Дніпропетровській області.

За минулий рік ускладнилася також ситуація по заразному вузликовому 
дерматиту ВРХ (ЗВД). Це захворювання поширюється в Росії, у минулому році 
виявлено 64 випадки. Реєструється ця інфекційна хвороба в Болгарії, Румунії, 
Туреччині, Греції, тому є загроза потрапляння збудника в Україну.

На території області в минулому році постраждала ЗІ пасіка (850 
бджолосімей), тому до початку медозбору необхідно провести заходи з метою 
збереження бджіл та дотримання вимог законодавства.

У зв'язку з вищевикладеним та з метою утримання епізоотичної ситуації 
щодо інфекцій тварин, недопущення отруєнь бджіл, Державна надзвичайна 
протиепізоотична комісія при Сумській обласній державній адміністрації 
вирішила:

1. Сумському обласному управлінню лісового та мисливського 
господарства, департаменту екології та охорони природних ресурсів 
Сумської облдержадміністрації, Державній екологічній інспекції у 
Сумській області, Сумській обласній раді УТМР, користувачам 
мисливських угідь всіх форм власності, Головному управлінню 
Держпродспоживслужби в Сумській області з метою контролю ефективності 
проведення пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу, 
забезпечити відповідно до повноважень організацію заходів для добування 
протягом 2019 року лисиць в обсягах, передбачених Методичними 
рекомендаціями по плануванню, організації та проведенню пероральної 
імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу. Провести фахові інструктажі 
по відбору, консервації та доставці біоматеріалів (відбір та доставку в Сумську 
регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби).

Термін -  до 31 грудня 2019 року

2. Районним державним адміністраціям, Сумському обласному 
управлінню лісового та мисливського господарства, Сумській обласній 
раді УТМР, користувачам мисливських угідь Департаменту екології та 
охорони природних ресурсів Сумської облдержадміністрації, Головному 
управлінню Держпродспоживслужби в Сумській області з метою належного 
контролю за епізоотичною ситуацією на території Сумської області 
забезпечити проведення обліку чисельності мисливських тварин у мисливських 
угіддях, з обов’язковим залученням спеціалістів районних, міськрайонних, 
міжрайонного управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області, Сумського обласного управління лісового та мисливського 
господарства, Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської 
обласної державної адміністрації.

Термін -  січень-березень 2019 року



3. Головам районних державних адміністрацій, міським
головам, Державним надзвичайним протиепізоотичним комісіям при 
районних державних адміністраціях та виконкомах міських рад, 
Департаменту агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації, 
керівникам господарств всіх форм власності які займаються скотарством, 
Головному управлінню Держпродспоживслужби відповідно до функцій та 
повноважень, сприяти проведенню досліджень ВРХ на лейкоз перед вигоном на 
пасовища та виконанню інструкції з профілактики та оздоровлення великої 
рогатої худоби від лейкозу в господарствах всіх форм власності.

Термін -  протягом 2019 року

4. Головам районних державних адміністрацій, міським головам, 
Державним надзвичайним протиепізоотичним комісіям при районних 
державних адміністраціях та виконкомах міських рад, Департаменту 
агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації, керівникам 
господарств всіх форм власності які займаються скотарством, Головному 
управлінню Держпродспоживслужби продовжити виконання рішень засідань 
Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Сумській обласній 
державній адміністрації щодо своєчасної та ефективної профілактики 
інфекційних захворювань тварин, особливо африканської чуми свиней та 
заразного вузликового дерматиту ВРХ.

Термін - постійно

Сприяти в організації проведення семінарів, навчань з питань 
профілактики інфекційних хвороб тварин та птиці, зокрема заразного 
вузликового дерматиту ВРХ, африканської чуми свиней, високопатогенного 
грипу птиці.

Термін -  квітень-травень 2019 року

Забезпечити своєчасну обробку поголів’я тварин відповідно до настанов, 
та в разі потреби закупівлю інсектицидів для профілактики ЗВД.

Термін -  до початку пасовищного періоду, 
протягом пасовищного періоду

5. Головам Державних надзвичайних іірогиенізоотичних комісій при 
районних державних адміністраціях та виконкомах міських рад, обласному 
управлінню лісового та мисливського господарства, користувачам 
мисливських угідь всіх форм власності продовжити проведення депопуляції 
поголів’я дикого кабана на території Сумської області.
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Термін - до 31.12.2019



6. Головам районних державних адміністрацій, міським
головам, Державним надзвичайним протиепізоотичним комісіям при 
районних державних адміністраціях та виконкомах міських рад, 
Департаменту агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації, 
головам сільських, селищних рад, головам об’єднаних територіальних 
громад, керівникам агропідприємегв, які займаються рослинництвом, 
Головному управлінню Національної поліції в Сумській області, 
Департаменту екології та охорони природних ресурсів 
облдержадміністрації, Головному управлінню Держпродспоживслужби 
відповідно до компетенції забезпечити виконання законодавства про 
бджільництво, про пестициди і агрохімікати, про охорону навколишнього 
природного середовища:

- провести інформаційну кампанію та забезпечити реєстрацію пасік 
незалежно від форм власності та складу;

- організувати роботу по впорядкуванню застосування пестицидів та 
отрутохімікатів відповідно рекомендованих настанов та застережливих заходів.
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Термін -  до 01.04.2019

7. Інформацію про виконання рішень Державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії при Сумській обласній державній адміністрації 
письмово надавати до Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області, у встановлені терміни за,адресою: вул. Гамалія, 25, м. Суми, 
40021, та на e-mail: post@dpss-sumy.gi

Голова

Секретар

кпєров В.В.

Сніжко Т.П.
UM* У
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