
Затверджено 
Рішенням Державної  
надзвичайної протиепізоотичної комісії                           
при Олександрійській міській раді                                                                                     
від   28.02.2017  № 2      

Правила                                                                                                                             
роботи карантинного ветеринарного поста  

1. Відповідно до розділу 3 ст. 44 та ст. 47 Закону України ″Про 
ветеринарну медицину″ від 25 червня 1992 року № 2498-ХІІ під час під час 
спалаху хвороби та оголошення рішенням державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії карантину тварин при в′їзді в інфіковану та буферну 
зони виставляються карантинні ветеринарні пости.  

2. Облаштування карантинних ветеринарних постів здійснюється за 
участю місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування. 

3. Завданням карантинних ветеринарних постів є безумовне 
забезпечення проведення спеціальних заходів карантинного режиму, зокрема 
щодо повної або часткової заборони: 

перевезення або перегону тварин через карантинну зону, ввезення в цю 
зону, вивезення (виведення) з неї тварин; 

вивезення з карантинної зони необробленої продукції тваринного  
походження та  кормів всіма видами транспортних засобів, її винесення та 
пересилання посилками; 

доступу сторонніх осіб, тварин та транспортних засобів на територію 
ферм, інших тваринницьких приміщень, підприємств по забою та переробці, 
продукції тваринного походження, де встановлено карантин або введено 
попередні карантинні обмеження (крім обслуговуючого персоналу за умови 
додержання ним спеціального пропускного режиму); 

руху транспортних засобів у карантинній або загрозливій зоні. 
4. Для несення служби на карантинному ветеринарному посту 

виділяється наряд у складі одного чи кількох працівників територіальних 
органів відділу національної поліції, спеціаліст установи державної 
ветеринарної медицини та технічний працівник. 

5. Час несення служби співробітників відділу національної поліції та 
чергування спеціалістами державної установи ветеринарної медицини, 
технічними працівниками визначається начальником територіального органу 
відділу національної поліції, керівниками державної установи ветеринарної 
медицини, установ, організацій, які їх відрядили для чергування на посту. 

6. Забезпечення функціонування карантинних ветеринарних постів, у 
тому числі укомплектування технічними працівниками, оснащення майном, 
забезпечення освітленням, засобами зв'язку, опаленням, дезінфекційними 
засобами, продуктами харчування і житлом для чергового наряду, 
здійснюються в установленому законодавством порядку місцевими органами 
виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, на території яких 
дислоковані пости. 

7. Контроль за функціонуванням карантинних ветеринарних постів 



покладається на територіальні органи Національної поліції, 
Держпродспоживслужби та органи виконавчої влади. 

8. На карантинному ветеринарному посту повинна знаходитися така 
документація: 

рішення ДНПК місцевої адміністрації про встановлення карантину чи 
припис відповідного головного державного інспектора ветеринарної медицини 
або його заступника про введення попередніх карантинних обмежень та витяг з 
рішення державної надзвичайної протиепізоотичної комісії з повним переліком 
заходів, які проводяться в карантинній зоні; 

зразки ветеринарних документів; 
графік несення служби особами, які входять до складу чергового наряду 

та чергування спеціаліста державної установи ветеринарної медицини і 
технічного працівника; 

робочий журнал, у якому зазначаються прізвища осіб чергового наряду та 
інших осіб, які несуть чергування на посту, час несення служби та чергування, 
відомості про перевірку транспортних засобів, огляд ручного вантажу 
громадян, виявлені порушення та заходи щодо їх усунення; 

список осіб обслуговуючого персоналу, що працює в карантинній зоні, та 
перелік транспортних засобів, що в ній використовуються. 

9. Карантинний ветеринарний пост оснащується приміщенням для 
чергування особового складу з освітленням і теплом, шлагбаумом на проїжджій 
частині дороги, обладнаними ліхтарями з червоним світлом для нічного часу, 
дорожніми знаками, які забезпечують безпеку руху, дезбар’єром, нарукавною 
пов’язкою та жезлом для регулювання руху. 

10. Для забезпечення та виконання умов карантину черговий наряд 
карантинного ветеринарного поста зупиняє транспортні засоби з метою 
контролю за перевезенням тварин, необробленої продукції тваринного 
походження, фуражу по відповідних ветеринарних супровідних документах, а 
при їх відсутності транспорт затримується, про що інформується територіальне 
управління Держпродспоживслужби для вирішення питання щодо подальшого 
використання. 
 11. На карантинному ветеринарному посту повинні бути такі документи: 
 - рішення ДНПК місцевої адміністрації про встановлення карантину чи 
припис відповідного головного державного інспектора ветеринарної медицини 
або його заступника про введення попередніх карантинних обмежень та витяг з 
рішення державної надзвичайної протиепізоотичної комісії з повним переліком 
заходів, які проводяться в карантинній зоні; 
 - зразки ветеринарних документів; 
          - графік чергування особового складу; 
          - журнал прийому та здачі чергування; 
          - робочий журнал для реєстрації фактів порушення карантинного режиму, 
які прийняті міри по їх усуненню. 
 12. Карантинні ветеринарні пости забезпечуються робочим майном, 
матеріалами, харчуванням та житлом для особового складу органами місцевого 
самоврядування та керівниками агроформувань, на території яких вони 
дислокуються.  
   



Функціональні обов’язки чергового наряду на 
карантинному ветеринарному посту 

Карантинний ветеринарний пост на автомобільній дорозі встановлений  
відповідно до рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 
Олександрійській міській раді     № ___ від ___________.  

          Завданням поста є: здійснення контролю за порядком перевезення 
автотранспортом тварин, їх сирих продуктів, сировини тваринного походження, 
фуражу, матеріалів та ін. з карантинних господарств, населених пунктів, 
районів. 

 

Черговий наряд поста складається з : 

1. Працівника поліції. 
2. Спеціалістів ветеринарної медицини. 
3. Працівників по обслуговуванню поста. 

 

Спеціаліст ветеринарної медицини зобов’язаний : 

1. Перевіряти наявність ветеринарних документів на тварин, які 
перевозяться та іншу тваринницьку продукцію та корми, що підлягає 
ветеринарному контролю і вирішувати питання пропуску вказаних вантажів. 

2. Готувати дезінфікуючі розчини необхідної концентрації для 
заправки дезбар′єрів. 

3. Слідкувати за якістю дезінфекції проїжджаючого 
автотранспорту  

4. Проводити огляд багажу пасажирів і громадян. 
 
 

Працівник поліції зобов’язаний : 

1. Зупиняти автотранспорт. 
2. Вимагати у водіїв пред’явлення документів / супровідних / на 

вантажі що перевозяться, а при наявності тварин та іншої 
сільськогосподарської продукції, що підлягає ветеринарному контролю, 
передавати їх спеціалісту ветеринарної медицини для вирішення питання про 
пропуск або повернення вантажу.  

3. Підтримувати зразковий громадянський порядок в зоні діяльності 
поста. 

  

 

 



Працівник поста зобов’язаний 

               1. Підтримувати в робочому стані дезбар’єр. 
               2. Слідкувати за чистотою в постовому будинку та опалювати його в 
холодну пору року. 

4. По вказівці працівника поліції  відкривати / закривати / шлагбаум.  
 
 
 
 

Погоджую 
 

Погоджую 
 
Начальник управління 
Держпродспоживслужби 
в місті Олександрії  
                                     
_____________  Коновалов В.М. 

Начальник Олександрійський  
відділ поліції ГУНП 
в Кіровоградській області  
підполковник поліції 
 
___________________ Котига С.В. 

 


