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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. Міські голови, голови селищних, сільських рад та об’єднаних 
територіальних громад.
4. Громадські організації що здійснюють заходи гуманного поводження з 
безпритульними тваринами.

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 розпорядження Головного Державного інспектора 
ветеринарної медицини України від 03.04.2019 року № 18 з питань 
профілактики сказу та усунення ризиків виникнення зоонозів;

- про епізоотичну ситуацію на території України, Сумської області 
щодо сказу тварин.

- проблеми лейкозу та туберкульозу ВРХ в області;
- проведення заходів для попередження отруєнь бджіл.



2. Інформація про роботу громадської організації «Зооконтроль» щодо 
планування, організації та здійснення заходів з регулювання чисельності 
безпритульних тварин, керівника проекту Ревенка А.П.

3. Інформація голів ДНПК при РДА про виконання вимог інструкції з 
профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу, 
туберкульозу ВРХ.

4. Прийняти рішення засідання комісії.

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

ВИСТУПИЛИ:

Про виконання розпорядження Головного Державного інспектора 
ветеринарної медицини України від 03.04.2019 року № 18 з питань 
профілактики сказу та усунення ризиків виникнення зоонозів;

- про епізоотичну ситуацію на території України, Сумської області 
щодо сказу тварин.

- про проблеми лейкозу та туберкульозу ВРХ в області;
- 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.:

Сказ - невиліковна інфекція, а Сумська область неблагополучна по 
сказу: в поточному році виявлено 11, дещо менше ніж на цей період 
минулого року (27, неблагополучні щодо цього: Буринський, Глухівський, 
Лебединський, Недригайлівський, Охтирський райони та м. Суми, Ромни, 
Шостка). Минулий рік - 81 позитивних випадків: 27 лисиць, 26 котів, 19 
собак, 9 інші тварини. Враховуючи географію, це захворювання 
реєструється в Російській Федерації, в сусідніх Білгородській, Курській 
областях. Також неблагополучні Харківська, Полтавська та Чернігівська 
області. Тому необхідний комплексний підхід у профілактиці сказу, 
включаючи пероральну, парентеральну вакцинації, жорсткий контроль за 
утриманням домашніх тварин та регулювання безпритульних тварин 
гуманним методом.

З метою профілактики сказу Держпродспоживслужбою заплановані 
весняна та осіння кампанії по проведенню пероральної вакцинації проти 
сказу диких м’ясоїдних тварин. Також державними лікарнями ветеринарної 
медицини по області проводяться щеплення домашніх котів та собак(собак 
127тис,котів 108тис), але в нас є ще і безпритульні тварини з якими 
необхідно теж проводити профілактичні заходи (близько 40 тисяч гол). 
Питання потребує безпосередньої участі і органів місцевого самоврядування!

Викликає занепокоєння ситуація з захворюванням на лейкоз великої 
рогатої худоби (Звіт регіональної державної лабораторії Державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу № 
000846п.п.м./19 від 08 квітня 2019 р). у господарстві ПП «Агророзсоші»,



с. Сидорова Яруга при імунологічному дослідженні великої рогатої худоби 
на лейкоз виявлено 68 позитивно реагуючих голів( 44 корови та 24 
молодняку) з 238 досліджених.

Лейкоз ВРХ -  інфекційна, хронічна хвороба пухлинної природи, яка 
характеризується злоякісним розмноженням клітин кровотворних органів з 
порушенням їх дозріванням, що зумовлює дифузну інфільтрацію різних 
органів і тканин та утворення в них злоякісних пухлин. Хвороба знаходиться 
в продромальній стадії - з моменту виявлення позитивної на лейкоз 
серологічної реакції до появи перших клінічних ознак. Цей латентний 
період може тривати роками, вірус буде виділятися з організму тварини з 
природними виділеннями, забруднювати оточуюче середовище та заражати 
іншу худобу, так як джерелом збудника є заражені вірусом лейкозу тварини 
на всіх стадіях інфекційного процесу.

Вірус лейкозу ВРХ розмножується в культурах клітин ВРХ, овець та 
інш. тварин, а також у культурах клітин людини.

Також у хворої тварини відбуваються негативні зміни в молоці і мясі та 
накопичення в них шкідливих для організму тварин і людей продуктів обміну 
зокрема метаболітів триптофану, які мають канцерогенну дію.

Основними заходами боротьби є:
- рання діагностика;
- чітке знання епізоотичної ситуації в кожному стаді;
- негайне виведення зі стад інфікованих та їх ізоляція з наступним забоєм;
- проведення чіткого обліку, нумерації та ідентифікації тварин;
- дотримання ветеринарно-санітарних правил на фермах;
- дотримання асептики і антисептики при масових обробках тварини 
(нумерація ,взяття крові, вакцинація, алергічні дослідження, лікування тощо);
- проведення ретельної дезінфекції тваринницьких приміщень та 
обладнання після кожного дослідження тварин і ізоляції вірусоносіїв;

Діагноз на лейкоз вважають установленим за наявності одного із таких 
позитивних результатів: - при серелогічному дослідженні в РІД(реакція 
імунодифузії);

- при дослідженні в ІФА (імуноферментний аналіз) 
та ПЛР (полімеразно ланцюгова реакція).

На території області в минулому році постраждала 31 пасіка (850 
бджолосімей), тому до початку медозбору необхідно власникам заявитися та 
клінічно та лабораторно обстежити свої пасіки, за необхідності 
зареєструватися та отримати ветеинарно-санітарні паспорти. Кожне 
переміщення пасіки повинне бути заявлене перед органами 
Держпродспоживслужби, органами місцевого самоврядування та аграріями 
які займаються рослинництвом на адміністративних територіях куди 
кочуватиме пасіка. Необхідно всім без винятку зацікавленим сторонам 
виконувати вимоги Законів України «Про бджільництво», «Про пестициди і 
агрохімікати», «Про ветеринарну медицину», «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», нормативно-правових 
підзаконних актів «Інструкція щодо попередження та ліквідації хвороб і 
отруєння бджіл», «Державні санітарні правила планування та забудови 
населених пунктів» та інших.



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. 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, головам сільських, селищних рад, головам 
об’єднаних територіальних громад, Головному управлінню
Держпродспоживслужби продовжити виконання попередніх рішень 
засідань Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Сумській 
обласній державній адміністрації щодо своєчасної та ефективної 
профілактики інфекційних захворювань тварин, отруєнь.

Термін - постійно та відповідно 
до зазначених термінів

2. Державним надзвичайним протиепізоотичним комісіям при
районних державних адміністраціях та виконкомах міських рад, 
Міським головам, головам сільських, селищних рад, головам
об’єднаних територіальних громад розглянути питання контролю за 
умовами утримання домашніх тварин та регулювання чисельності
безпритульних тварин гуманними методами.

Термін -  травень, червень місяці 2019 року

3. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Сумській 
області забезпечити виконання планових профілактичних щеплень 
домашніх собак та котів проти сказу. При виконанні заходів регулювання 
чисельності безпритульних тварин органами місцевого самоврядування 
забезпечити щеплення та відповідні хірургічні маніпуляції згідно діючих 
тарифів.

Термін -  відповідно до плану 
та при необхідності

4. Головам районних державних адміністрацій, Державним 
надзвичайним протиепізоотичним комісіям при районних державних 
адміністраціях, Департаменту агропромислового розвитку Сумської 
облдержадміністрації, керівникам господарств всіх форм власності які 
займаються скотарством, головам сільських, селищних рад, головам 
об’єднаних територіальних громад, Головному управлінню 
Держпродспоживслужби в Сумській області забезпечити виконання вимог 
чинного законодавства щодо профілактики та боротьби з захворюванням 
великої рогатої худоби на лейкоз.

Термін -  постійно



5. 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 агропідприємств, 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:

- проводити роз’яснювальну роботу та забезпечити реєстрацію пасік 
незалежно від форм власності та складу;

- тримати на постійному контролі застосування пестицидів та 
отрутохімікатів згідно з рекомендованими настановами та застосування 
відповідних застережливих заходів по відношенню до рослин, тварин і 
людини.

Термін -  на період активності бджіл та
сезону медозбору

6. 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.gov.ua.

Голова 

Секретар

Акпєров В.В.

Сніжко Т.П.

mailto:post@dpss-sumy.gov.ua

