
Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та 
ветеринарно-санітарної експертизи

(ДНІІЛДВСЕ)

Комплекс  заходів щодо
недопущення поширення

АЧС



Типова схема інформування при виникненні підозри
на захворювання тварин

Власником виявлено 
захворювання тварин

до 30 хв. Місцевий 
ветеринарний 

лікар

Управління 
Держпродспожив
служби в районі 

(місті)

до 15 хв.

Головне 
Управління 

Держпродспожив
служби

до 20 хв.

Держпродспоживслужба
до 20 хв.

Кабінет 
Міністрів 
України

Інші зацікавлені 
міністерства і 

відомства

до 60 хв

Наказ №100/ від 14.07.2013



Фермер

Головне Управління 
Держпродспоживслужби

Ветлікар

Держпродспоживслужба

Регіональна 
лабораторія 

ветмедицини

Районна / міжрайонна 
лабораторія 

ветмедицини

ДНДІЛДВСЕ

КРОКИ ПОВІДОМЛЕННЯ

Робиться у випадку
масової загибелі свиней 

характерних для АЧС 
клінічних і 

патологоанатомічних
ознак

Управління 
Держпродспоживслужби в р-ні



У випадках виявлення підозрілих клінічних ознак на АЧС 

(захворювання або падіж свиней) власник тварини або

фермер забов`язаний провести:

- Оцінку характерних клінічних ознак для АЧС

- Провести заходи щодо попередження, поширення інфекції

(ізоляція підозрюваних у захворюванні тварин, обстеження

кормів, інформування обслуговуючого персоналу та інші

обмеження)

Практичні кроки при виникненні
підозри на АЧС



• Негайно повідомити Головного 
державного інспектора 
ветеринарної медицини р-ну;

• Перерахувати всіх свиней (в 
господарстві, населеному пункті);

• Не допускати перегрупування 
тварин;

• Припинити забій та реалізацію
свиней;

• Не допускати вивезення туш 
свиней;

• Не допускати відвідування 
господарства сторонніми 
особами, а також рух 
транспортних засобів;

• Забезпечити проведення 
дезінфекції

Спеціалісти ветеринарної медицини:



Оперативне інформування



Заходи з ліквідації АЧС 
• Після одержання інформації про встановлення діагнозу 

ДНПК приймає рішення про оголошення господарства, 
мисливського господарства, населеного пункту, району 

або декількох районів (залежно від епізоотичної ситуації)
• неблагополучними щодо АЧС 

• встановлення карантину 
• визначає межі епізоотичного осередку 

• зон захисту і нагляду 
• організовує проведення в них протиепізоотичних заходів



Охоронно-карантинні 
- забезпечення локалізації вогнища інфекції, виконання 

карантинних заходів з недопущення розповсюдження 
захворювання;

Епізоотологічні
- проведення обстеження епізоотичних вогнищ та 

інфікованих об’єктів, аналізу епізоотичної ситуації, розробки і 
контролю здійснення заходів з ліквідації хвороби;



Діагностичні 
- відбір патологічного матеріалу та доставка його в 

регіональні державні лабораторії ветеринарної медицини, 
ДНДІЛДВСЕ, референс-лабораторії Всесвітньої організації 

охорони здоров’я тварин (МЕБ);

Матеріально-технічні
- забезпечення проведення заходів дезінфекційною
технікою, засобами для ліквідації осередку інфекції, 

засобами індивідуального захисту осіб, що працюють у 
неблагополучному пункті



• Неблагополучними пунктами щодо АЧС вважають: 

• господарства

• мисливські господарства 

• населені пункти, 
де виявлено хворих
на АЧС свиней.



• Інфікованим об’єктом вважають:
• підприємства з переробки і зберігання продуктів та

сировини тваринного походження (м’ясокомбінати,
забійні пункти, склади, магазини, ринки, консервні і
шкіропереробні підприємства, холодильники, заводи з
виробництва м’ясо-кісткового борошна);

• харчоблоки закладів ресторанного господарства, 
транспорт, які були контаміновані сировиною, 
продукцією, що отримана від хворих свиней.



ДНПК визначає межі епізоотичного осередку 
АЧС 

з визначенням двох територіальних зон –
захисної та зони нагляду.



Епізоотичний осередок
місце прояву захворювання

(господарство, населений пункт, мисливські господарства) 
із загрозою поширення хвороби



Заходи в епізоотичному осередку:

• вилучають всіх свиней та отриману від них 
продукцію;

• вилучених тварин піддають умертвінню в найкоротший 
строк під постійним наглядом та таким способом, який 

гарантує недопущення розповсюдження вірусу АЧС під час 
транспортування та забою;



Туші тварин, трупи тварин, що загинули, продукцію тваринного 
походження, старі дерев’яні приміщення, гній, залишки корму, 

тару, малоцінний інвентар, дерев’яні підлоги, годівниці, 
перегородки та інші ймовірно контаміновані матеріали, 

речовини та відходи спалюють на площадках, спеціально 
відведених для цього в межах епізоотичного вогнища



В умовах карантину заборонено:

• Увезення на територію 
епізоотичного осередку та 
вивезення за його межі 
тварин усіх видів, у тому 
числі птиці, а також 
продуктів і сировини 
тваринного походження, які 
можуть містити збудник 
АЧС;



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ !!!

• Вивезення з території 
епізоотичного осередку 
продуктів рослинництва, 
кормів, інших вантажів та 
вхід в неблагополучне 
господарство сторонніх осіб, 
в’їзд транспорту, 
перегрупування поголів’я
свиней господарств тощо;



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ !!!
торгівля тваринами і продуктами тваринного 

походження
на ринках та в інших не встановлених для цього місцях 

(у господарствах, населених пунктах), проведення 
сільськогосподарських ярмарків, виставок (аукціонів) 

та громадських заходів, пов’язаних зі скупченням 
людей та тварин;

.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ !!!
Лікування хворих та підозрілих

на захворювання на АЧС свиней



При визначенні меж зон необхідно 
брати до уваги:

• результати епізоотичного обстеження;
• географічне розташування, зокрема природні або 

штучні межі;
• місце розташування та близькість господарств;
• схеми переміщення та торгівлі свиньми та 

наявність забійних пунктів та виробничих 
приміщень для переробки туш;

• персонал, що здійснює контроль будь-яких 
переміщень свиней у межах зон.



• Зона захисту – зона на території, яка 
безпосередньо межує з епізоотичним 

вогнищем радіусом не менше 3 км, але не 
більше 20 км; територія, яка повинна бути 

включена в зону нагляду. 



У зоні захисту
• проводять облік свиней

• попереджають власників свиней про 
заборону продажу, переміщення, 

вигульного (вільного) утримання та 
безконтрольного забою свиней.



Зона нагляду 
територія, що оточує межі першої зони (зони захисту) 

радіусом до 150 км від епізоотичного вогнища
не менше 20 км.



Заходи у другій зоні – зоні нагляду 
• Проводиться облік усього поголів’я свиней у господарствах усіх 

форм власності;

Забороняється:
• торгівля на ринках живими свинями, м’ясом з них й іншими 

продуктами свинарства, постачання населенню продуктів 
тваринництва без наявності супровідних ветеринарних документів;

• транспортні засоби та обладнання, які використовуються для 
транспортування свиней повинні проходити очистку, дезінфекцію;

• ніякі інші домашні тварини не можуть завозитись у господарство або 
вивозитися з нього протягом перших семи днів.



Зняття карантину та обмеження

Карантин знімається через 40 днів 

- після знищення усіх свиней в епізоотичному осередку,
- забою свиней у зоні захисту, 

- проведення комплексу ветеринарно-санітарних заходів.



На строк 6 місяців після зняття карантину 
встановлюються обмеження:

• Вивезення свиней та сировини, продуктів
від їх забою за межі неблагополучних
районів у межах області здійснюється за 
погодженням з Головним державним
інспектором області, 

• за межі області з Держпродспоживслужбою



Розведення свиней

у господарствах зони захисту, де не зареєстровано 
випадків захворювання АЧС, дозволяється через 6 

місяців з дотриманням необхідних вимог



Відновлення поголів’я свиней у 
господарствах після спалаху хвороби

• Завезення свиней у неблагополучне господарство, яке 
працює 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 


