ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 12.09.2017 № 27-8/VII
м. Золотоноша

Про затвердження цільової програми „Запобігання виникнення захворювання
домашніх свиней африканською чумою та утворення резервного фонду
матеріально-технічних засобів на випадок виникнення вогнища захворювання в
місті Золотоноша” на 2017-2020 роки
З метою недопущення виникнення та поширення вогнищ захворювання
свиней на африканську чуму, своєчасного виконання протиепізоотичних
заходів,
враховуючи
лист
управління
Держпродспоживслужби
в
Золотоніському районі (18.07.2017 № 1459), керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:
1. Затвердити цільову програму „Запобігання виникнення захворювання
домашніх свиней африканською чумою та утворення резервного фонду
матеріально-технічних засобів на випадок виникнення вогнища захворювання в
місті Золотоноша” на 2017-2020 роки згідно з додатком.
2. Виконавчому комітету Золотоніської міської ради, керівникам
підприємств, організацій та установ, іншим виконавцям, зазначеним у програмі,
забезпечити її виконання.
3. Координацію роботи з виконання рішення доручити комісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки
та
надзвичайних
ситуацій
міста
(Масло О.М.), контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань охорони здоров’я, навколишнього середовища та соціального захисту
населення (Жорновий В.Ю.).
Міський голова

Зубенко 53900

В.О. Войцехівський
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Додаток
до рішення міської ради
від 12.09.2017 № 27-8/VII

Цільова програма
„Запобігання виникнення захворювання домашніх свиней африканською
чумою та утворення резервного фонду матеріально-технічних засобів на
випадок виникнення вогнища захворювання в місті Золотоноша” на 20172020 роки
Вступ
Африканська чума свиней – вірусне захворювання, яке несе постійну
загрозу галузі свинарства. Хвороба здатна швидко розповсюджуватися та
призводить до значних економічних збитків. Проти африканської чуми свиней
немає ефективного лікування та відсутні специфічні профілактичні вакцини.
У 2011-2016 роках ситуація з поширенням АЧС радикально змінилася. У
2016 році відбулося масштабне просування хвороби в усіх напрямках з
регулярними реєстраціями випадків захворювання серед диких та свійських
свиней. У поточному році в Україні виявлено 53 неблагополучних пункти по
захворюванню на АЧС: 2012-1 неблагополучний пункт; 2014- 16; 2015- 40; 2016
– 91 неблагополучних пунктів. За прогнозами експертів до кінця 2017 року
можна очікувати виникнення до 200 вогнищ захворювання. Найбільш
вразливими є господарства з низьким рівнем біозахисту.
У Черкаській області зафіксовані вогнища АЧС в п’яти районах .
Своєчасне виконання профілактичних дій, а в разі виникнення вогнища
захворювання - ретельне виконання заздалегідь розроблених планів
протиепізоотичних заходів є кращими засобами боротьби з поширенням
хвороби.
Мета програми
Розробка та затвердження заходів з недопущення виникнення та
поширення вогнищ захворювання свиней на африканську чуму. Створення
резервного фонду матеріально-технічних ресурсів для швидкого виконання
карантинних міроприємств та ветеринарно – санітарних робіт для перекриття
можливих шляхів поширення збудника АЧС. Своєчасне виконання
протиепізоотичних заходів забезпечить мінімізацію втрат в економіці .
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Заходи, спрямовані на недопущення виникнення
вогнищ захворювання на АЧС
№

Назва заходу

Виконавці

Контроль

п/п
1.

за

виконанням
Згодовувати свиням термічно Фахівці

галузі Ветеринарні

оброблений корм. Виключити тваринництва
потрапляння
згодовування

на

ферму

і господарства.

фахівці районних
ветеринарних
лікарень

харчових

відходів і інших небезпечних
джерел вірусу
2.

Не купувати живих свиней, Фахівці

галузі Ветеринарні

корми та сировину з АЧС- тваринництва
позитивних

регіонах,

не господарства

ветеринарних
лікарень

проводити закупівлю свиней,
кормів

фахівці районних

сумнівного

походження без відповідних
документів та сертифікатів
3.

Заборонити

відвідування Фахівці

галузі Ветеринарні

території ферми сторонніми тваринництва

фахівці районних

особами. У кожному випадку господарства

ветеринарних

вимагати суворого виконання

лікарень

встановлених на фермі правил
та обмежень
4.

Для зменшення ризику, за Фахівці
можливості,

5.

галузі Ветеринарні

створити тваринництва

фахівці районних

буферну зону у радіусі 3-5 господарства

ветеринарних

кілометрів

лікарень

Забезпечити повну огорожу Фахівці
господарства,

галузі Ветеринарні

посилити тваринництва

фахівці районних
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заходи

з

дератизації

унеможливити

доступ

й господарства

ветеринарних
лікарень

на

територію ферми будь-яких
свійських чи диких тварин,
включаючи птахів
6.

Вхід персоналу у виробничу Фахівці
зону

свиногосподарства

галузі Ветеринарні

– тваринництва

через господарства

тільки
ветсанпропускник,

а

фахівці районних
ветеринарних
лікарень

в'їзд

транспорту – через постійно
діючий дезінфекційний бар'єр.
На ветсанпропускнику ведуть
журнал

обліку

працюючих,

відвідання іншими особами,
руху

та

проведення

дезінфекції

транспорту,

приготування дезрозчинів та
заправки дезбар'єрів
7.

При

вході

приміщення Фахівці

в

галузі Ветеринарні

дезкилимки, тваринництва

встановлюють

фахівці районних

заповнені тирсою або іншим господарства

ветеринарних

пористим

лікарень

матеріалом,

зволожені дезрозчином
8.

Для обслуговування тварин Фахівці
закріплюють

за

галузі Ветеринарні

кожною тваринництва

фахівці районних

технологічною групою тварин господарства

ветеринарних

відповідальних

лікарень

які

пройшли

працівників,
медичне

обстеження і ознайомлені з
правилами та обмеженнями
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біологічної безпеки
9.

персонал Фахівці

Обслуговуючий

галузі Ветеринарні

забезпечений тваринництва

повинен бути

фахівці районних

спецодягом та спецвзуттям із господарства

ветеринарних

розрахунку не менше двох

лікарень

комплектів

на

працівника.

Обладнання,

інвентар,

спецодяг, спецвзуття та інші
предмети

потрібно

маркувати

і

про

закріпити

за

секцією. Передавати зазначені
предмети з однієї секції в іншу
без

попереднього

знезараження заборонено
10.

Прання

та

спецодягу

дезінфекція Фахівці

повинні

галузі Ветеринарні

бути тваринництва

фахівці районних

організовані централізовано і господарства

ветеринарних

повністю

лікарень

можливість

виключити
того,

щоб

працівники ферми робили це
самостійно в домашніх умовах
11.

Територію
приміщення,

ферми
де

та Фахівці

галузі Ветеринарні

утримують тваринництва

фахівці районних

тварин, тримати в чистоті і господарства

ветеринарних

проводити

лікарень

регулярно

дезінфекцію. Вживати заходів
щодо

знезараження

гною,

гноївки тощо. Мати постійний
запас дезінфікуючих речовин
противірусної дії
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Обґрунтування шляхів і засобів
створення резервного фонду матеріально – технічних засобів, обсяги та
джерела фінансування
На випадок виникнення спалаху захворювання свиней на африканську чуму
необхідно одночасно і в найкоротші терміни здійснити заходи з локалізації
вогнища захворювання та усунення наслідків інфекції. Для цього необхідно
утворити резервний фонд матеріально - технічних засобів та коштів.
Для визначення необхідного об’єму резервного фонду матеріальнотехнічних засобів розрахунок витрат матеріальних ресурсів та коштів на
проведення протиепізоотичних заходів проти АЧС, брався на основі досвіду
локалізації та ліквідації попередніх випадків захворювань в двох умовних
середньостатистичних населених пунктах області, через які проходять 1
районна та 3 сільські дороги, де проживає понад 750 громадян, налічується 300
дворів, утримується понад 350 голів свиней в 210 дворах.
Для забезпечення дезінфекції дворищ необхідно 0,65 тонн Біокліну.
Середня площа дворища 15м×15м = 225м2, середня сумарна площа
тваринницького приміщення ≈ 114 м2, включає площу підлоги+стелі+4-х стін з
середини приміщення і з зовні (приміщення - довжина 4,5м, ширина 3м, висота
2м). Згідно Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою
свиней (Затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 07.03.2017
№ 111, Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 29 березня 2017р. за № 432/30300, (далі Інструкція)
проводять
3-х
разову
дезинфекцію
2
2
2
2
(225м +114м =339м ×3=1017м ), тобто площа обробітку одного дворища
становить 1017 м2, а необхідно обробити 213 570 м2 (1017м2×210 дворів). Для
дезінфекції взяли Біоклін. Згідно настанови з використання, для приготування
0,2 л 1,5% робочого розчину необхідно 0,003л біокліну. Цей розчин
розрахований на 1 м2 площі.
Для проведення робіт по дезінфекції потрібно 5 дезінфекційних установок
УД-320, так як будуть задіяні 5 бригад. На один двір витрачається в середньому
0,2 л 339 м2 = 68 л, подача насоса 15 л/хв, термін дезінфекції з переміщеннями
по двору та приміщенням 15 хвилин, на переміщення від двору до двору та
заправку в середньому 15 хв, разом 30 хв, за 8 годинний робочий день з
перервою, одна установка може обробити 14 дворів. У середньому один цикл
обробки розтягуватиметься на 3 дні, за 3 три дні одна установка обробить до 42
дворів, таким чином на три цикли дезінфекції 210 дворів потрібно 5 установок.
Для проведення процедури безкровного умертвіння свиней необхідно 15
літрів формаліну 37%, 30 апаратів Шилова.
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Для проведення протиепізоотичних заходів мобільними групами по
транспортуванню, спалюванню, захороненню решток, необхідно 1500 літрів
паливо-мастильних матеріалів (бензин А-92).
Для забезпечення одягом та взуттям персоналу, який займатиметься
локалізацією та ліквідацією потрібно 225 комбінезонів та 225 комплектів
одноразових бахіл, 45 комплектів одягу літнього + головний убір + трикотажна
футболка, 45 комплектів одягу зимового + головний убір + трикотажна
футболка, чоботи гумові з утеплюючими вставками.
Для швидкого реагування та швидкого забезпечення груп, що будуть
проводити локалізацію вогнища захворювання та ліквідацію наслідків
захворювання, резервний фонд повинен формуватися за рахунок міського.
Матеріально – технічні ресурси,
що формуються за кошти міського бюджету
№
п/п

Назва
матеріально- Одиниця
технічного ресурсу
виміру

Обсяги

Ціна

Сума

1

Апарати Шилова

штук

4

850,00

4000,00

2

Бензиновий генератор штук
3,5-4,5кВт

1

7500,00

7500,00

3

Ранцевий
«Ера»

оприскувач штук

1

600,00

600,00

4

Мотооприскувач
«Solo»

штук

1

17000,00 17000,00

5

Куртка
ватині

на штук

6

330,00

Всього

робоча

1980,00

31080,00

Перелік завдань, заходів програми та результативні показники
Державна надзвичайна протиепізоотична комісія виносять рішення про
оголошення господарства (ферми), населеного пункту, району або декількох
груп районів (у залежності від епізоотичної ситуації) неблагополучними щодо
АЧС і встановлення в них карантину, визначають межі епізоотичного осередку,
зон спостереження і нагляду, організації в них загальних протиепізоотичних

8

заходів та створення таких підрозділів:
охоронно-карантинний - із завданням забезпечення локалізації вогнища
інфекції, виконання карантинних заходів до недопущення розповсюдження
захворювання;
епізоотичний - для проведення обстеження епізоотичних вогнищ та
інфікованих об'єктів, аналізу епізоотичної ситуації, розробки і контролю
здійснення заходів до ліквідації хвороби;
діагностичний - відбір патологічного матеріалу та доставку його в
Черкаську регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини;
матеріально-технічного забезпечення - із завданням забезпечення
проведення заходів дезінфекції, технікою та засобами для ліквідації вогнища
інфекції.
Всі ці заходи проводять чітко визначені служби в зазначений термін –
терміново, при чому такі заходи , як відбір патологічного матеріалу та його
доставка до лабораторно-діагностичних закладів, саме дослідження, прописані
похвилинно, що складає від виявлення хворих, або загиблих свиней з підозрою
на АЧС до встановлення діагнозу 8 годин (наказ Головного державного
інспектора ветеринарної медицини України „Про затвердження Плану дій при
підозрі захворювання (загибелі) свиней на африканську чуму” №100 від
19.07.2013).
Державна надзвичайна протиепізоотична комісія вирішує усі питання,
пов'язані з ліквідацією хвороби:
- приймає план дій з боротьби із захворюванням та затверджує систему
інформації, яка повинна забезпечувати оперативний зв'язок і координацію всіх
запланованих дій;
- організовує через місцеві органи влади перепис та облік усього
свинопоголів'я;
- виділяє необхідну техніку, дезінфекційні машини, засоби, автотранспорт,
бульдозери, скрепери та інші технічні засоби для проведення дезінфекційних,
земляних та інших робіт;
- створює спеціальні загони (групи), які працюють під її керівництвом
та виконують такі функції:
- поголів’я 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, при відсутності можливості спалити трупи тварин та все
вище вказане їх закопують на території епізоотичного осередку на глибину не
менше 2 метрів, будь-яку рослинність (траву, кущі, тощо), що довкола,
скошують і теж спалюють;
- перед початком дезінфекції проводять механічне очищення, та миття
приміщення, обладнання.
- проводять триразову дезінфекцію приміщень та прилеглої території у
такому порядку:
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перша - одразу після знищення тварин;
друга - після зняття дерев'яної підлоги, перегородок, годівниць та
проведення ретельної механічної чистки;
третя - перед зняттям карантину.
Одночасно з дезінфекцією, проводять дезінсекцію та дератизацію;
Всі своєчасно проведені заходи не дадуть можливості поширення
захворювання на вільні адміністративні території при наявності зарезервованих
належних для цього матеріально-технічних засобів.
Напрямки діяльності та заходи програми
У ході реалізації програми будуть виконуватися загальногосподарські та
спеціальні ветеринарно-санітарні заходи відповідно до Програми „Запобігання
виникнення захворювання домашніх свиней африканською чумою та утворення
резервного фонду матеріально-технічних засобів на випадок виникнення
вогнища захворювання”, Інструкції, Планів дій та інших розпорядчих
документів, рішень державних надзвичайних протиепізоотичних комісій всіх
рівнів.
У разі виникнення вогнища захворювання буде запроваджений суворий
режим в’їзду-виїзду з карантинної зони, дезінфекція рухомого транспорту,
дезінфекція взуття пасажирам та пішоходам, жорсткий нагляд за переміщенням
живих тварин, сировини та продукції тваринного походження, а також ручної
поклажі. У населених пунктах, де запроваджений карантин по АЧС, будуть
вилучатися та знищуватись домашні свині з проведенням відповідних
ветеринарно-санітарних заходів ветеринарними фахівцями та спеціалістами
зацікавлених служб. Ці заходи будуть здійснюватися в найкоротший термін, що
не дасть змоги поширитись збуднику на значні адміністративні території.
Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює Головне
управління Держпродспоживслужби в Черкаській області та управління
агропромислового розвитку облдержадміністрації в межах компетенції.
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