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В Україні ніколи не реєструвались такі інфекційні 
небезпечні хвороби:

Чума великої і дрібної рогатої худоби
Контагіозна плевропневмонія ВРХ

Везикулярний стоматит
Африканська чума коней

Блутанг
Губчастоподібна енцефалопатія ВРХ

Скрепі
Заразний вузликовий дерматит ВРХ

Віспа овець та кіз
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Заразний вузликовий дерматит ВРХ
1. Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України 
від 06.12.2016 № 2 визначено Донецьку, Луганську, Харківську, Сумську, Чернігівську, Одеську, 
Чернівецьку, Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області загрозливою зоною щодо 
занесення на територію України захворювання на заразний вузликовий дерматит великої 
рогатої худоби;
2. Затверджено Інструкцію щодо профілактики та боротьби із заразним вузликовим 
дерматитом великої рогатої худоби;
3. Впроваджено систему моніторингу даного захворювання яка базується на дослідженні 
сприйнятливих тварин в господарствах, приватному секторі, дикій природі;
4. Проводиться інформаційно-просвітницька робота
5. Сформовано державний резерв вакцини в кількості 150 тис. доз.

Планом протиепізоотичних заходів з профілактики 
основних заразних хвороб тварин в Україні на 2019 рік 
передбачено  клінічне дослідження та відбір по 60 
проб біоматеріалу від ВРХ з прикордонних районів 
областей та по 60 проб з кожної іншої області для 
проведення лабораторних досліджень 
(репрезентативна вибірка, яка гарантує 95 % 
вірогідність виявлення збудника)
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ЯЩУР
Останній випадок зафіксований в 1988 році.
• З 1992 року Україна має статус держави вільної без застосування вакцинації.
•В Україні контроль за ящуром здійснюється з врахуванням вимог статей 8.8.40.-
8.8.42 Кодексу здоров’я наземних тварин МЕБ.
Основною стратегією контролю є:
Недопущення завезення на території України сприйнятливих до ящуру тварин та 
продуктів з них з країн, територій які мають статус стосовно ящуру нижчий чим в 
Україні.
Активне спостереження (клінічний та серологічний моніторинг)
Пасивний моніторинг

Крім того, відбулися тендерні процедури 
щодо формування державного резерву 
вакцини проти ящуру в кількості 500 тис. 
доз
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ГУБЧАСТОПОДІБНА  ЕНЦЕФАЛОПАТІЯ ВЕЛИКОЇ  РОГАТОЇ  ХУДОБИ

 Інструкції щодо діагностики, профілактики та боротьби з губчастоподібною
енцефалопатією великої рогатої худоби (наказ Мінагрополітики від 04.09.2008 
№180, зареєстрований в Мінʼюсті 20.10.2008 за №994/15685)

- заборону згодовування жуйним тваринам  будь якого білка отриманого від жуйних тварин
- контроль за матеріалами специфічного ризику
- заходи з профілактики та ліквідації
- здійснення моніторингу ГЕ ВРХ

 З 2017 року  в Україні зареєстрована та виконується Програма визначення 
статусу України, як країни з контрольованим ризиком щодо губчастоподібної
енцефалопатії великої рогатої худоби (наказ Держпродспоживслужби від 
14.04.2017 № 258).

Метою програми є реалізація системи заходів, спрямованих на отримання Україною статусу країни з
контрольованим ризиком щодо губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби згідно з
класифікацією МЕБ
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КЛАСИЧНА ЧУМА СВИНЕЙ
Серед домашніх тварин не реєструвалася з  1996 року. 
З метою профілактики  КЧС в Україні здійснюється обов'язкова вакцинація проти КЧС 
всього поголів'я свиней спеціалізованих господарств та особистих господарств 
населення.

СИБІРКА
Останні випадки захворювання зареєстровано в 2018 році в Одеській області серед 
ВРХ (два випадки)
З метою профілактики сибірки в Україні здійснюється обов’язкова вакцинація с/г 
тварин. 

БРУЦЕЛЬОЗ
Україна вільна від бруцельозу тварин. Останній випадок бруцельозу свиней 
реєструвався в 2008 році.
З метою контролю захворювання, проводяться щорічні планові профілактичні
серологічні дослідження на бруцельоз серед сприятливих с/г тварин один раз на рік.
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ТУБЕРКУЛЬОЗ ВРХ

З 2016 року в Україні відсутні випадки туберкульозу ВРХ

В Україні з метою контролю за туберкульозом здійснюється
програма спостереження яка передбачає проведення алергічних
досліджень на туберкульоз серед всього поголів'я ВРХ



ЛЕЙКОЗ
За 10 міс. поточного року виявлено 25 неблагополучних пунктів, в тому числі: 
Полтавська область – 14 н/п, Донецька – 3, Херсонська – 2, Кіровоградська –
1, Миколаївська – 1, Рівненська – 1, Сумська – 1, Черкаська – 1, 
Дніпропетровська – 1.
Станом на 01.11.2019 в Україні залишилось 18 діючих неблагополучних пунктів 
по лейкозу ВРХ. Всього в неблагополучних пунктах залишилося 1126 голів 
хворих на лейкоз тварин
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ГРИП ПТИЦІ
Україна благополучна по грипу птиці

Останні випадки грипу птиці було зареєстровано в період з 30.11.2016 по
15.02.2017 (зареєстровано 9 випадків грипу птиці , зокрема виявлено 4 спалахи у
Херсонській області (1 – у дикій природі та 3 – у домашніх господарствах), 1 спалах
у Одеській області (домашнє господарство), 2 спалахи у Чернівецькій області (1 – у
дикій природі та 1 – у домашньому господарстві), 1 – у Тернопільській області (1 – у
дикій природі) та 1 – Миколаївській області (зоопарк).

ХВОРОБА НЬЮКАСЛА

Хвороба Ньюкасла не реєструється з 2006 р

Для профілактики цієї хвороби в Україні передбачена обов'язкова вакцинація птиці, 
як птахогосподарств так і птиці в приватних господарствах громадян.



АЧС в Україні в 2019 році
(52 випадки: 34 - домашні, 11 - дикі, 7 - інфіковані об’єкти)

2019
52

домашні (приватн.) - 23

дикі - 11

інф. об'єкт - 7

домашні (господ.) - 11



АЧС в Україні в 2019 р. по областях (52)

Миколаївська - 8
Донецька - 5

Кіровоградська - 4
Полтавська - 4
Чернівецька - 3
Вінницька - 3

Тернопільська - 3
Дніпропетровська - 3

Херсонська - 3
Запорізька - 3
Харківська - 2

Київська - 2

Волинська - 2
Одеська - 2

Житомирська - 2
Хмельницька - 1

Сумська - 1
Львівська - 1
Луганська - 0

Чернігівська - 0
Закарпатська - 0

Івано-Франківська - 0
Рівненська - 0
Черкаська - 0



Розповсюдження АЧС в Україні в 2012-2019 рр.
(508 випадків: 369 - домашні, 112 - дикі, 27 - інфіковані об'єкти)
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АЧС сезонність
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Основні заходи що застосовуються для 
недопущення поширення АЧС:

- карантинні обмеження в неблагополучних пунктах;
- знищення всіх сприйнятливих тварин в осередках інфекції;
- зонування;
- зменшення щільності диких кабанів;
- контроль за недопущенням переміщення підконтрольних вантажів з 
неблагополучних територій;
- карантинні пости (дезінфекція автотранспорту при в’їзді/виїзді);
- заходи в зонах захисту та нагляду;
- дезінфекція та дератизація;
- моніторинг в дикій фауні;
- роз’яснювальна робота серед населення

В результаті проведення заходів щодо ліквідації АЧС в Україні
з 2012 року знищено понад 308 тис. голів домашніх свиней
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Заходи в дикій фауні

Проведення активного та пасивного моніторингу.
пасивний – предбачає дослідження всіх знайдених трупів диких кабанів; 
активний – передбачає дослідження всіх відстріляних диких кабанів в ході полювання або 
при проведенні будь-яких інших заходів; 
Знищення інфікованих тварин при спалаху захворювання;
Зонування;
Зменшиння чисельності дикого
кабана;
Підгодівля диких кабанів для
зниження міграції;
Дотримання заходів біобезпеки
при полюванні



Неблагополучні по АЧС пункти в яких продовжуються карантинні 
заходи

знято карантин, 500

діє карантин, 8

8 н/п в Запорізькій (2), Львівській (1), Полтавській (3), Житомирській (1), Миколаївській (1) областях



Лабораторна мережа для досліджень на АЧС 
Лабораторія Області обслуговування

ДНДІЛДВСЕ Київська, Чернігівська області та м. Київ

Львівська РДЛ ДПСС Львівська, Волинська, Закарпатська, Рівенська області

Полтавська РДЛ ДПСС Полтавська, Харківська області

Дніпропетровська РДЛ ДПСС

Хмельницька РДЛ ДПСС

Вінницька РДЛ ДПСС

Івано-Франківська РДЛ ДПСС

Черкаська РДЛ ДПСС

Сумська РДЛ ДПСС

Одеська РДЛ ДПСС

Кіровоградська РДЛ ДПСС

Житомирська РДЛ ДПСС

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська області

Хмельницька область

Вінницька область

Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька області

Черкаська область

Сумська область

Одеська, Миколаївська Херсонська області

Кіровоградська область

Житомирська область



Грузія – 2007
Вірменія – 2007
Росія - 2007
Азербайджан – 2008
Іран – 2009
Україна – 2012
Білорусь – 2013
Литва – 2014
Польща – 2014
Естонія – 2014
Молдова – 2016
Чехія – 2017
Румунія – 2017

Африканська чума свиней (новітня історія)

Угорщина – 2018
Болгарія – 2018
Бельгія – 2018
Китай – 2018
Сербія – 2019
Словаччина - 2019
Камбоджа – 2019
Гонконг – 2019
Лаос – 2019
Пд. Корея – 2019
КНР – 2019
Монголія – 2019
Мьянма – 2019
Філіппіни – 2019
В'єтнам - 2019



На сьогодні сказ реєструється у 115 країнах
світу, в том числі і в Україні, і у наших сусідів

СКАЗ

Країна 2018 р 6 міс 2019 р

Польща 4 1
Молдова 77 19
Румунія 3 3

Туреччина 216 170
Білорусь 519

Росія 788 200



СКАЗ
За 10 міс. 2019 року зареєстровано 615 неблагополучних 
пунктів щодо сказу, що на 485 менше ніж за аналогічний 
період 2018 року.
Станом на 01.11.2019 залишилося діючих 183 
неблагополучних пунктів
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Стратегія боротьби зі сказом в Україні базується на виконанні комплексу
антирабічних ветеринарно-санітарних заходів, направлених на
профілактику та ліквідацію сказу серед основних резервуарів даного
захворювання і передбачає:
- Парентеральну імунізацію домашніх тварин (вакцинація собак – на

всій території країни, котів – в зонах стійкого неблагополуччя, с/г
тварин – при спалахах захворювання.

- Пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин (здійснюється
шляхом обробки усієї території України за винятком територій, які
підпадають під зону проведення операції об'єднаних сил, через
розкладання принад з вакциною, в т.ч. за допомогою авіатранспорту).

- Проведення епізоотологічного моніторингу, що здійснюється шляхом
епізоотологічного обстеження, своєчасного виявлення спалахів
хвороби та аналізу епізоотичної ситуації

Стратегія боротьби зі сказом в 
Україні 



Антирабічна кампанія

Держпродспоживслужбою в 2019 році продовжено масштабну
антирабічну пероральну вакцинацію диких м’ясоїдних тварин із
застосуванням авіатранспорту.

Під час весняної кампанії 2019 оброблено територію, що
визначену міжнародними угодами площею 48 650 км² (вздовж україно-
польського та україно-угорсько кордонів на території України)



Під час осінньої кампанії 2019 
оброблено 

436,9 тис км²  



1. Дослідження зубів лисиць на наявність 
тетрациклінового маркеру;

2. Дослідження сироваток крові лисиць на 
наявність віруснейтралізуючих антитіл;

3. Епізоотологічний нагляд за зоною 
вакцинації.

З метою контролю ефективності кампанії 
Держпродспоживслужба здійснює:
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