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СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

                                            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                                    
 

РІШЕННЯ                                                   
 

30 березня 2021 р.  м.Старобільськ № 83

 

Про затвердження Комплексного плану спільних оперативних дій (заходів) у 
разі виникнення підозри, підтвердження діагнозу та недопущення 
розповсюдження африканської чуми свиней на території Старобільської 
міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

 

Керуючись статтею 30, пунктом 3 частини 4 статті 42,  частиною 1 статті 52, 

частиною 6 статті 59  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою забезпечення організації спільних оперативних дій (заходів) у разі 

виникнення підозри, підтвердження діагнозу та недопущення розповсюдження 

африканської чуми свиней на території Старобільської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки, виконавчий комітет Старобільської міської ради 

Луганської області 
  

    ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Комплексний план спільних оперативних дій (заходів) у разі 

виникнення підозри, підтвердження діагнозу та недопущення розповсюдження 

африканської чуми свиней на території Старобільської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки, що додається.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів  Вячеслава ЦУКУРА. 

 

 

Міський голова                                                                                 Яна ЛІТВІНОВА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Старобільської міської ради 

30 березня 2021 р.  № 83 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 
спільних оперативних дій (заходів) у разі  

виникнення підозри, підтвердження діагнозу та  
недопущення розповсюдження  

африканської чуми свиней  
на території Старобільської міської територіальної громади 

 на 2021-2025 роки. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Старобільськ 2021 рік 
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1. Заходи з профілактики африканської чуми свиней на території Старобільської міської територіальної громади. 

 

№ 
з/п 

Найменування заходів Термін 
виконання 

Відповідальні за виконання 

1. 

Усі свиногосподарства незалежно від форми власності 

забов’язані дотримуватися закритого режиму роботи 

відповідно до вимог п. 5, розд. ІІ «Інструкції щодо 

профілактики та  боротьби з африканською чумою свиней» 

(далі – Інструкція), затвердженої наказом Міністерства 

аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 

року №111, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

29 березня 2017 року за № 432/30300 
 

Постійно 

Керівники та власники свиногосподарств 

різної форми власності  

Виконком Старобільської міської ради 

Старобільське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

2. 

Підтримувати у робочому стані дезінфекційні установки, 

що обліковуються на балансі Старобільської районної 

державної лікарні ветеринарної медицини, 

свиногосподарств усіх форм власності, підприємств, 

організацій. Систематично перевіряти стан дезінфікуючого 

обладнання 

Постійно 

Керівники та власники свиногосподарств 

різної форми власності 

Старобільська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини 

Старобільське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

 

3. 

Регулярно проводити облік свинопоголів’я на території 

Старобільської МТГ, звертаючи особливу увагу на дрібні 

господарства різної форми власності та чисельність свиней 

в особистих селянських господарствах 
 

Постійно 

Старобільська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини 

Старости Старобільської МТГ 
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4. 

Передбачити виділення коштів з бюджету Старобільської 

міської територіальної громади для часткового 

фінансування профілактичних заходів по недопущенню 

африканської чуми свиней (далі ‒ АЧС) 
 

Щорічно 

Надзвичайна протиепізоотична комісія 

при Старобільській 

райдержадміністрації. 

Сектор агро-промислового розвитку 

відділу територіального розвитку 

виконкому Старобільської міської ради.  

. 

5. 

Вжити додаткових заходів щодо забезпечення високого 

рівня біобезпеки свиногосподарств, свиноферм відповідно 

до вимог п. 6, розд. ІІ. Інструкції  

Постійно 

Керівники свиногосподарств різної 

форми власності 

Сектор агро-промислового розвитку 

відділу територіального розвитку 

виконкому Старобільської міської ради.  

Старобільське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

 

6. 

Встановити постійний контроль і спостереження за 

клінічним станом свиней в особистих селянських 

господарствах 

Постійно 

Старобільська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини 

Старобільське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

 

7. 

Забезпечити суворий контроль за переміщенням 

автошляхами області свиней та продукції свинарства без 

відповідних супровідних документів. При встановленні 

фактів переміщення вказаних вантажів, без супровідних 

документів, інформувати Старобільське управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області та Головне управління 

Постійно 

Старобільське районне управління 

поліції Головного управління 

національної поліції в Луганській області 

Старобільське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області 
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Держпродспоживслужби в Луганській області 

8. 

Проводити регулярні заходи щодо обліку наявного 

поголів’я диких кабанів у лісових та мисливських 

господарствах Старобільського району з наданням 

інформації до Старобільського управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області 

 

Постійно 

ДП «Старобільське ЛМГ». 

Користувачі мисливських угідь:  

СТОВ Агрофірма «Калмичанка», 

ГО «Старобільське ТМР» 

 

9. 

Забезпечити діагностичні ліцензійні відстріли диких 

кабанів у мисливських угіддях і відбір проб сироваток 

крові для доставки їх до Дніпропетровської державної 

регіональної лабораторії Держпродспоживслужби, для 

лабораторних досліджень на АЧС 

Постійно 

Старобільське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області. 

ДП «Старобільське ЛМГ» 

Користувачі мисливських угідь:  

СТОВ Агрофірма «Калмичанка», 

ГО «Старобільське ТМР» 

Старобільська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини 

Старобільська  районна  державна 

лабораторія Держпродспоживслужби 

 

10. 

Здійснювати заходи щодо недопущення торгівлі 

продуктами харчування у невстановлених місцях та на 

стихійних ринках 

Постійно 

Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою та 

будівництва Старобільської міської ради 

Луганської області 

Старобільське районне управління 

поліції Головного управління 

національної поліції в Луганській області  
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11. 

Забезпечити контроль за виконанням на агропродовольчих 

ринках вимог чинного законодавства в сфері безпечності 

харчових продуктів та окремих показників якості харчових 

продуктів 

Постійно 

Сектор агро-промислового розвитку 

відділу територіального розвитку 

виконкому Старобільської міської ради  

Старобільська районна державна 

лабораторія Держпродспоживслужби. 

Старобільське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

 

12. 

Підтримувати у необхідній кількості резервний запас 

дезінфікуючих засобів і матеріально ‒ технічних ресурсів 

для вжиття невідкладних заходів при підозрі на 

захворювання АЧС на території Старобільської міської 

територіальної громади 

Постійно 

Старобільська районна державна лікарня 

ветеринарної медицини . 

Керівники свиногосподарств різної 

форми власності 

13. 

Проводити просвітницьку роботу серед населення та 

власників свиноферм стосовно профілактики африканської 

чуми свиней засоби масової інформації. 

Постійно 

Старобільське управління 

Держпродспоживслужби в Луганській 

області 

Старбільська районна дежавна лікарня 

ветеринарної медицини 

Сектор агро-промислового розвитку 

відділу територіального розвитку 

виконкому Старобільської міської ради 
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2. Заходи при підозрі захворювання свиней на африканську чуму на території Старобільської міської територіальної 
громади. 

№ 
з/п 

Найменування заходів Термін 
виконання 

Відповідальні за виконання 

1. 

Відповідно до розд. ІІІ. Інструкції при підозрі на 

захворювання АЧС свиней, спеціалісти ветеринарної 

медицини, які обслуговують дане господарство, 

користувачі мисливських угідь повідомляють про виниклу 

підозру Старобільське управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області і до 

прибуття спеціалістів державної служби ветеринарної 

медицини з району у господарство (населений пункт) 

спеціалісти ветеринарної медицини разом із власниками 

тварин виконують такі заходи: 

‒ беруть на облік всіх свиней різних категорій у 

господарстві і населеному пункті та складають список з 

кількістю уже хворих свиней, загиблих і ймовірно 

інфікованих у кожній із категорій (у списку повинні бути 

зазначені і ті тварини, які народилися і загинули протягом 

періоду, відколи виникла підозра; інформація стосовно 

зазначеного списку повинна надаватися на першу вимогу 

спеціалістів Держпродспоживслужби); 

‒ ізолюють хворих і підозрілих на захворювання свиней 

у тому самому приміщенні, в якому вони перебувають; 

‒ забороняють будь-які перегрупування тварин, у т.ч. 

технологічні; 

‒ припиняють забій і реалізацію тварин усіх видів 

(включаючи птицю) і продуктів їхнього забою (м'яса, сала, 

шкіри, шерсті, пір'я тощо); 

Негайно 

Керівники свиногосподарств. 

ДП «Старобільське ЛМГ» 

Користувачі мисливських угідь:  

СТОВ Агрофірма «Калмичанка», 

ГО «Старобільське ТМР» 

Старобільська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини 

Сектор агро-промислового розвитку 

відділу територіального розвитку 

виконкому Старобільської міської ради  

Старобільське управління 

Держпродспоживслужби в Луганській 

області 
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‒ забороняють вивезення туш свиней, м'яса, продуктів 

та сировини з них, кормів для тварин, інвентарю, 

матеріалів або відходів, які можуть бути фактором 

передачі та розповсюдження АЧС за межі господарства; 

‒ забороняють вхід на територію господарства 

стороннім особам, а також рух транспортних засобів у 

господарство та з нього; 

‒ забезпечують проведення дезинфекції на вході-виході 

зі свинарника, весь обслуговуючий персонал повинен 

дотримуватись особистої гігієни, необхідної для зниження 

ризику розповсюдження АЧС 

2. 

Після отримання інформації про те, що у диких свиней 

підозрюється наявність АЧС, Старобільське  управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області  проводить 

епізоотичне розслідування для підтвердження або 

виключення наявності хвороби, надає інформацію 

господарствам та мисливським господарствам, при цьому 

проводиться лабораторне дослідження усіх диких свиней, 

упольованих або виявлених мертвими на відповідній 

території 

Негайно 

Старобільське  управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області  

Старобільська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини 

ДП «Старобільське ЛМГ» 

Користувачі мисливських угідь:  

СТОВ Агрофірма «Калмичанка», 

ГО «Старобільське ТМР» 

 

3. 

Державний ветеринарний інспектор Старобільського 

району після одержання повідомлення про підозру на 

захворювання АЧС повідомляє про підозру на 

захворювання АЧС і вжиті заходи начальника Головного 

управління Держпродспоживслужби в Луганській області, 

головного державного ветеринарного інспектора області, а 

також керівників управлінь Держпродспоживслужби 

сусідніх районів, голову Старобільської районної 

Негайно 

 

 

Державний ветеринарний інспектор 

Старобільського району 

Начальник Старобільської районної  

державної лікарні ветмедицини, 

Директор  районної державної 

лабораторії Держпродспоживслужби 
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державної адміністрації, Старобільського міського голову 

 

4. 

Для з’ясування епізоотичної ситуації на місці та 

проведення епізоотичного розслідування з метою 

встановлення джерел і шляхів можливого занесення 

збудника хвороби, визначення меж можливого 

епізоотичного осередку і вжиття заходів щодо 

недопущення поширення збудника хвороби за його межі 

державний ветеринарний інспектор Старобільського 

району виїжджає разом із спеціалістами Старобільської 

районної державної лікарні ветеринарної медицини і 

Старобільської районної державної лабораторії 

Держпродспоживслужби в зазначене господарство або 

населений пункт 

Розслідування повинно відображати: 

‒ тривалість періоду часу, протягом якого вірус АЧС міг 

існувати в господарстві, перш ніж про хворобу було 

повідомлено або з’явилась підозра щодо неї; 

‒ переміщення людей, транспортних засобів, свиней, 

туш, м’яса або інших матеріалів, які могли бути 

контаміновані; 

‒ можливе джерело занесення збудника хвороби в 

господарство та визначення інших господарств, у яких 

свині могли бути інфіковані або контаміновані одним 

джерелом 

 

Негайно 

Державний ветеринарний інспектор 

Старобільського району 

Начальник  Старобільської районної  

державної лікарні ветмедицини. 

Директор Старобільської районної 

державної лабораторії 

Держпродспоживслужби. 

ДП «Старобільське ЛМГ» 

Користувачі мисливських угідь:  

СТОВ Агрофірма «Калмичанка», 

ГО «Старобільське ТМР» 

Власники свиногосподарств 

 

5. 

Головний державний ветеринарний інспектор 

Старобільського району при отриманні повідомлення про 

підозру на АЧС, доповідає Головному державному 

Негайно 

 

Державний ветеринарний інспектор в 

Старобільському районі  
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ветеринарному інспектору в Луганській області і в разі 

необхідності відряджає в місце спалаху хвороби 

спеціалістів ветеринарної медицини, в т.ч. спеціалістів 

Старобільської районної державної лабораторії 

Держпродспоживслужби для уточнення діагнозу, 

ретельного епізоотологічного обстеження, клінічного 

огляду тварин, відбору патологічного матеріалу для 

лабораторних досліджень, виявлення ймовірних джерел і 

шляхів занесення збудника хвороби, визначення меж 

передбачуваного епізоотичного вогнища, організації 

проведення комплексу заходів щодо попередження 

поширення і ліквідації захворювання 

Директор Старобільської районної 

державної лабораторії  

Держпродспоживслужби. 

Начальник Старобільської районної 

державної лікарні ветеринарної 

медицини 

3. Оперативні спільні заходи різних служб при ліквідації африканської чуми свиней у господарствах різних форм 
власності на території Старобільської міської територіальної громади. 

№ 
п/п 

Назва заходів Строк 
виконання 

Відповідальний за виконання 

1. 

Після одержання інформації про встановлення діагнозу на 

АЧС серед домашніх або диких свиней управління 

Держпродспоживслужби в Старобільському районі  

надсилає повідомлення до Головного управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області інформацію 

згідно вимог діючої Інструкції: 

‒ дату та час відправки патматеріалу в Дніпровську 

регіональну державну лабораторію державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів або до ДНДІЛДВСЕ; 

‒ область, район, господарство, мисливське 

Негайно. 

Протягом 24 

годин з часу 

підтвердження 

діагнозу 

Начальник  Старобільського 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби  
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господарство, населений пункт, на території яких 

відібраний матеріал; 

‒ дату виявлення підозри на АЧС; 

‒ дату встановлення діагнозу; 

‒ методи, якими проводилось дослідження для 

підтвердження хвороби; 

‒ категорію хворих тварин – наявність хвороби 

підтверджено у диких свиней або у свиней, що знаходяться 

у господарстві, на бойні або в транспортному засобі; 

‒ географічне положення місця, де був підтверджений 

спалах АЧС; 

‒ кількість спалахів хвороби, кількість свиней з 

підозрою на хворобу в місці спалаху, на бойні або в 

транспортному засобі; 

‒ кількість загиблих свиней кожної категорії в 

господарстві, на бойні або в транспортному засобі 

 

2. 

Держпродспоживслужбою Старобільського району 

розробляється план заходів щодо ліквідації та 

недопущення поширення збудника хвороби за межі 

спалаху хвороби. План вноситься на розгляд та для 

затвердження державною надзвичайною 

протиепізоотичною комісією при Старобільській 

райдержадміністрації  

Негайно 

 

Державна надзвичайна 

протиепізоотична комісія при 

Старобільській райдержадміністрації. 

Старобільське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області 

Старобільська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини 

 

3. 
За поданням державного ветеринарного інспектора 

Старобільського району ДНПК при Старобільській 

Прийняття 

рішення на 

Голова ДНПК при Старобільській 

райдержадміністрації 
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райдержадміністрації приймає рішення про оголошення 

господарства, мисливського господарства, населеного 

пункту неблагополучними щодо АЧС і встановлення в них 

карантину, визначає межі спалаху (неблагополучного 

пункту), зон захисту і спостереження (нагляду) та 

організовує проведення протиепізоотичних заходів: 

‒ охоронно-карантинних – забезпечення локалізації 

вогнища інфекції, виконання карантинних заходів з 

недопущення розповсюдження захворювання; 

‒ епізоотологічних – проведення обстеження 

епізоотичних вогнищ та інфікованих об’єктів, аналізу 

епізоотичної ситуації, розробки і контролю здійснення 

заходів з ліквідації хвороби; 

‒ діагностичних – відбір патологічного матеріалу та 

доставка його в Дніпровську регіональну державну 

лабораторію державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів або 

до ДНДІЛДВСЕ; 

‒ матеріально-технічне – забезпечення дезінфекційною 

технікою, засобами для ліквідації осередку інфекції, 

засобами індивідуального захисту осіб, що працюють у 

спалаху хвороби 

Рішенням ДНПК при Старобільській райдержадміністрації 

затверджується: 

‒ план заходів щодо профілактики, недопущення 

поширення та ліквідації захворювання, затверджується 

схема інформування для забезпечення оперативного 

зв’язку і координації всіх запланованих дій; 

‒ організовується через місцеві органи державної влади 

протязі 24 

годин 

Головний державний ветеринарний 

інспектор Старобільського району 
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облік усього поголів’я свиней в зонах захисту та 

спостереження (нагляду); 

‒ організовується виділення необхідної техніки, 

дезінфекційних машин, транспортних засобів, бульдозерів, 

скреперів та інших технічних і дезінфекційних засобів для 

проведення земляних та інших робіт; 

‒ визначаються м’ясопереробні підприємства для 

забою і переробки свиней із зони захисту; 

‒ створюються спеціальні загони (групи), які працюють 

під керівництвом та виконують затверджені ДНПК при 

Старобільській райдержадміністрації заходи 

‒  

4. 

ДНПК при Старобільській райдержадміністрації визначає 

межі спалаху (неблагополучного пункту) АЧС та двох 

територіальних зон ‒ захисту та спостереження (нагляду). 

Розміри зон, які встановлюються залежно від 

географічного положення, мають забезпечувати 

нерозповсюдження хвороби 

 

Голова  ДНПК при Старобільській 

райдержадміністрації 

Державний ветеринарний інспектор 

Старобільського району  

5. 

ДНПК при Старобільській райдержадміністрації розміщує 

у засобах масової інформації повідомлення, які повинні 

містити відомості про межі спалаху (неблагополучного 

пункту) АЧС, зон захисту та спостереження (нагляду) та за 

необхідності ‒ про застосовані в кожній із цих зон 

ветеринарно-санітарні заходи та необхідні заходи 

профілактики 

 

Терміново 

Голова  ДНПК при Старобільській 

райдержадміністрації. 

Державний ветеринарний інспектор 

Старобільського району  

6. 

В особистому селянському господарстві: 

‒ створюють групи для вилучення тварин, до складу 

яких входять представники органів, визначених ДНПК при 

Негайно 

Старобільське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області 
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Старобільській райдержадміністрації. 

‒ вилучають, умертвляють та спалюють всіх свиней у 

спалаху (неблагополучному пункті).  

‒ спалюють у визначеному рішенням ДНПК при 

Старобільській райдержадміністрації місці туші тварин, 

трупи тварин, що загинули, свинину, ймовірно 

контаміновані матеріали, речовини та відходи, дерев’яний 

та малоцінний інвентар; 

‒ проводять дератизацію в господарстві, трупи гризунів 

спалюють; 

‒ дезінфікують транспорт, задіяний у виконанні заходів, 

у місцях доставки трупів тварин та інших відходів та на 

виїзді зі спалаху (неблагополучного пункту); 

‒ дезінфікують увесь спецодяг та спецвзуття персоналу, 

задіяного в проведенні заходів. Одноразовий спецодяг 

спалюють 

 

Сектор агро-промислового розвитку 

відділу територіального розвитку 

виконкому Старобільської міської ради  

Старобільська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини 

Старобільське районне управління 

поліції Головного управління 

національної поліції в Луганській 

області 

Старобільське РВ ГУ ДСНС України в 

Луганській області 

Власник особистого селянського 

господарства 

7. 

У свиногосподарстві: 

‒ встановлюють карантинний пост/пости із залученням 

представників територіальних органів, визначених ДНПК 

при Старобільській райдержадміністрації, на дорозі при 

в’їзді (виїзді) до спалаху (неблагополучного пункту), який 

має функціонувати до проведення заключної дезінфекції, із 

забезпеченням цілодобового чергування; 

‒ перекривають всі виїзди і заїзди до спалаху 

(неблагополучного пункту) по польових дорогах з метою 

недопущення руху транспорту, залишивши одну дорогу, на 

якій встановлено карантинний пост та дезтехніку 

(обладнання) для дезінфекції автотранспорту; 

На період 

проведення 

карантину 

 

Голова ДНПК при Старобільській 

райдержадміністрації 

Державний ветеринарний інспектор 

Старобільського району  

Сектор агро-промислового розвитку 

відділу територіального розвитку 

виконкому Старобільської міської ради  

Старобільське районне управління 

поліції Головного управління 

національної поліції в Луганській 

області 
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‒ встановлюють попереджувальні знаки з написом 

«Карантин» та знаки, які вказують на об`їзд карантинної 

зони, при в’їздах та виїздах з території спалаху 

(неблагополучного пункту) щодо АЧС; 

‒ забезпечують знезараження транспорту, що виїжджає 

зі спалаху (неблагополучного пункту), та взуття людей; 

‒ створюють умови для обов’язкової щоденної 

санітарно-гігієнічної обробки осіб, задіяних у виконанні 

заходів, та тих, які відвідали спалах (неблагополучний 

пункт); 

‒ забезпечують необхідні побутові умови для осіб, 

задіяних у чергуванні на карантинних постах; 

‒ затверджують робочі інструкції для осіб, задіяних у 

виконанні заходів; 

‒ забезпечують харчування осіб, задіяних у чергуванні 

на карантинних постах; 

‒ виділяють необхідну техніку, дезінфекційні машини, 

засоби, автотранспорт, бульдозери, скрепери та інші 

технічні і дезінфекційні засоби для виконання плану 

заходів; 

‒ створюють для умертвіння тварин групи, до складу 

яких включають представників господарства та органів, 

визначених ДНПК; 

‒ здійснюють умертвіння свиней в найкоротший строк; 

‒ спалюють туші тварин, трупи тварин та отриману в 

господарстві продукцію свинарства, ймовірно 

контаміновані матеріали, речовини та відходи у 

визначеному рішенням ДНПК місці; 

‒ проводять дератизацію в господарстві, трупи гризунів 

Старобільське РВ ГУ ДСНС України в 

Луганській області 

ДП «Старобільське ЛМГ» 

Користувачі мисливських угідь:  

СТОВ Агрофірма «Калмичанка», 

ГО «Старобільське ТМР» 

Власники та керівники свиногосподарств 
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спалюють; 

‒ дезінфікують транспорт, задіяний у виконанні заходів, 

у місцях доставки трупів тварин та інших відходів та на 

виїзді зі спалаху (неблагополучного пункту); 

‒ дезінфікують увесь спецодяг та спецвзуття 

спеціалістів, задіяних в проведенні заходів. Одноразовий 

спецодяг спалюють; 

‒ проводять знищення бродячих котів і собак 

гуманними методами. 

Забороняють: 

‒ увезення на територію спалаху (неблагополучного 

пункту) та вивезення за його межі тварин усіх видів, а 

також продуктів і сировини тваринного походження, 

інвентарю, матеріалів, які можуть містити фактори 

передачі АЧС (крім транспортування для спалювання); 

‒ вивезення з території спалаху (неблагополучного 

пункту) продуктів рослинництва, кормів, інших вантажів; 

‒ вхід до неблагополучного господарства сторонніх 

осіб, в’їзд транспорту, перегрупування поголів’я свиней 

господарств 

 

8. 

У мисливському господарстві: 

‒ туші відстріляних диких кабанів та трупи тварин, що 

загинули, спалюють у визначеному, рішенням ДНПК при 

Старобільській райдержадміністрації,  місці; 

‒ транспорт, задіяний у виконанні заходів, дезінфікують 

у місцях доставки трупів тварин, інших відходів та перед 

виїздом з мисливського господарства; 

‒ дезінфікують увесь спецодяг та спецвзуття 

На період 

проведення 

карантину 

Голова ДНПК при Старобільській 

райдержадміністрації 

Державний  ветеринарний інспектор 

Старобільського району 

Сектор агро-промислового розвитку 

відділу територіального розвитку 

виконкому Старобільської міської ради  

Старобільська районна державна 
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спеціалістів, задіяних в проведенні заходів. Одноразовий 

спецодяг спалюють; 

‒ встановлюють чисельність диких кабанів в 

мисливському господарстві та знищують їх; 

‒ створюють групи для обходу та збору (у випадку 

виявлення) трупів диких кабанів на території мисливського 

господарства з метою подальшого спалення 

лікарня ветеринарної медицини. 

Старобільське районне управління 

поліції Головного управління 

національної поліції в Луганській 

області 

Старобільське РВ ГУ ДСНС України в 

Луганській області 

ДП «Старобільське ЛМГ» 

Користувачі мисливських угідь:  

СТОВ Агрофірма «Калмичанка», 

ГО «Старобільське ТМР» 

 

9. 

На інфікованому об’єкті: 

‒ за наявності усіх сприйнятливих тварин умертвляють, 

а туші спалюють. Потенційно контамінована продукція 

спалюється; 

‒ туші та субпродукти з відсутнім ризиком інфікування 

або контамінації переробляються під наглядом спеціалістів 

Старобільського управліня Головного управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області; 

‒ приміщення, обладнання і транспортні засоби 

підлягають очистці, дезінфекції та дезінсекції (за потреби) 

під наглядом спеціалістів Старобільської районної 

державної лікарні ветеринарної медицини; 

‒ у місцях виявлення інфікованих вірусом АЧС 

продуктів свинарства, трупів або решток свиней 

(сміттєзвалища, пасовища, лісосмуги тощо) проводять 

знезараження; 

‒ епізоотичне розслідування проводиться відповідно до 

На період 

проведення 

карантину 

Голова ДНПК при Старобільській 

райдержадміністрації. 

Державний ветеринарний інспектор 

Старобільського району.  

Райдержадміністрація Старобільського 

району  

Сектор агро-промислового розвитку 

відділу територіального розвитку 

виконкому Старобільської міської ради  

Старобільська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини. 

Старобільське районне управління 

поліції Головного управління 

національної поліції в Луганській 

області 

Старобільське РВ ГУ ДСНС України в 

Луганській області. 
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вимог пункту 2 розділу ІІІ діючої Інструкції; 

‒ заходи, встановлені діючою Інструкцією, 

застосовуються в господарстві, з якого надійшли 

інфіковані свині та/або туші, а також в інших контактних 

господарствах у разі їх встановлення; 

‒ завезення свиней для забою на забійному пункті 

проводиться не раніше ніж через 48 годин після 

завершення операцій з очистки, дезінфекції та дезінсекції 

(за потреби) приміщень 

 

ДП «Старобільське ЛМГ» 

Користувачі мисливських угідь:  

СТОВ Агрофірма «Калмичанка», 

ГО «Старобільське ТМР». 

Власники та керівники свиногосподарств 

різної форми власності 

10. 

В зоні захисту організовують та здійснюють: 

‒ облік всього свинопоголів’я в господарствах усіх 

форм власності та попередження власників про заборону 

продажу, переміщення, вигульного (вільного) утримання 

та безконтрольного забою свиней; 

‒ забій усіх клінічно здорових свиней населення та 

господарств зони захисту у визначеному ДНПК місці та 

використання туш після проведення лабораторних 

досліджень на АЧС від не менше 10 % забитих тварин; 

‒ умертвіння та спалення у визначеному ДНПК місці 

свиней з ознаками захворювання. 

Забороняється: 

‒ ввезення чи вивезення з господарств усіх форм 

власності живих свиней, продукції з них та 

репродуктивного матеріалу протягом 40 днів з дня 

проведення дезінфекції в спалаху (неблагополучному 

пункті), крім випадків вивезення свиней на забій під 

контролем компетентного органу на визначеному ДНПК 

переробному підприємстві або забійному пункті; 

 

Голова ДНПК при Старобільській 

райдержадміністрації 

Державний ветеринарний інспектор 

Старобільського району 

Старобільська райдержадміністрація 

Сектор агро-промислового розвитку 

відділу територіального розвитку 

виконкому Старобільської міської ради  

Старости Старобільської міської 

територіальної громади 

Старобільська  районна державна 

лікарня ветеринарної медицини. 

Старобільське районне управління 

поліції Головного управління 

національної поліції в Луганській 

області 

Старобільське РВ ГУ ДСНС України в 

Луганській області 

ДП «Старобільське ЛМГ». 
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‒ торгівлі на ринках живими свинями та продуктами з 

них, крім отриманих на забійних та переробних 

підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за 

наявності супровідних ветеринарних документів; 

‒ проведення виставок, ярмарків, базарів та інших 

заходів, пов’язаних із пересуванням та скупченням тварин 

(крім транспортування свиней на відведені забійні пункти і 

м’ясокомбінати) 

 

Користувачі мисливських угідь:  

СТОВ Агрофірма «Калмичанка», 

ГО «Старобільське ТМР». 

Власники та керівники свиногосподарств 

різної форми власності 

Власники особистих селянських 

господарств 

11. 

В зоні нагляду проводять: 

‒ збори громадян у населених пунктах із проведенням 

роз’яснювальної роботи щодо вжиття заходів для 

профілактики чи у разі підозри виникнення АЧС; 

‒ облік всього свинопоголів`я в господарствах усіх 

форм власності; 

‒ знищення бродячих котів і собак гуманними 

методами, а також проведення дератизації власниками 

господарств усіх форм власності; 

‒ заборона торгівлі на ринках живими свинями та 

продуктами з них, крім отриманих на забійних та 

переробних підприємствах, які мають експлуатаційний 

дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів; 

‒ проведення дезінфекції згідно діючої Інструкції, після 

остаточної дезінфекції проводиться оцінка якості 

знезараження об’єктів 

На період 

карантину 

Сектор агро-промислового розвитку 

відділу територіального розвитку 

виконкому Старобільської міської 

ради. Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою та 

будівництва Старобільської міської 

ради 

Старости Старобільської міської 

територіальної громади. 

Старобільське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області.  

Старобільська районна державна 

лікарня ветеринарної медицини. 

Власники та керівники свиногосподарств 

різної форми власності.  

Власники особистих селянських 

господарств 
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12. 

Зняття карантину: 

‒ карантин знімають через 40 діб після виконання 

всього комплексу заключних ветеринарно-санітарних 

заходів за рішенням ДНПК; 

‒ завезення свиней у неблагополучне господарство, яке 

працює з дотриманням чинних ветеринарно-санітарних 

заходів, може здійснюватись не раніше ніж через 40 діб 

після завершення операцій з очистки, дезінфекції, 

дератизації та дезінсекції (за потреби) у відповідному 

господарстві, згідно діючої Інструкції; 

‒ розведення свиней в особистих селянських 

господарствах, де було зареєстровано випадки АЧС, 

дозволяється через 6 місяців після зняття карантину з 

дотриманням необхідних ветеринарно-санітарних заходів. 

На період 

проведення 

карантину 

Голова ДНПК при Старобільській 

райдержадміністрації 

Головний державний ветеринарний 

інспектор Старобільського району 

 

 

Заступник  міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів            Вячеслав ЦУКУР


