
Spreading of ASF over the territory of Ukraine

А
фриканська чума свиней 
вирує сьогодні не тільки 
на території України та 
країн, що мають спільні 

кордони з нами, вона вже пошири-
лась на 30 країн світу. 

Нещодавно Угорщина стала 11 
країною в Європейській частині 
світу, де вперше було зафіксовано 
спалахи АЧС і найбільш ймовір-
ною причиною спалаху вірусу в 
цій країні, на думку ветслужб, є 
ввезення інфікованої свинарської 

продукції і потрапляння харчових 
відходів в ареал проживання ди-
кого кабана. 

Лише у нашого сусіда, Польщі, 
протягом травня 2018 року було 
зафіксовано 58 вогнищ АЧС серед 
дикого кабана (згідно з даними 
МЕБ на 31.05.2018 р.), а за останні 
два тижні травня ветслужба кра-
їни повідомила про чотири нові 
спалахи захворювання у домашніх 
господарствах, де утримувалося в 
цілому близько 800 свиней. 

В якості одного з основних за-
ходів із протидії АЧС із березня 
2017 року до кінця січня 2018 року 
мисливці застрелили 300 тис. ка-
банів. Однак, на думку польського 
міністра сільського господарства, 
мисливці недостатньо допомага-
ють фермерам у боротьбі з віру-
сом, і це – головна причина його 
поширення.

Згідно з рекомендацією про-
фільної міжвідомчої групи на 10 
квадратних кілометрів повинен 
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залишитися один кабан. Виходя-
чи з цих показників і склали план 
відстрілу, який на кінець січня 
виконали на 82%. Незважаючи на 
1,5 млн убитих за три роки каба-
нів, фермери постійно вимагають 
інтенсифікувати відстріл. Цифри 
дійсно не втішають – тільки цього 
року в Польщі зафіксовано 1 324 
вогнища АЧС серед диких свиней. 

Що ж відбувається в Україні? 
Безгосподарність, порушення 
правил утилізації трупів, стихійні 
поховання полеглих від АЧС тва-
рин забезпечили занесення інфек-
ції в дику фауну, що посилило і без 
того неблагополучну епізоотичну 
ситуацію.

Станом на 1 червня в Україні 
зафіксовано 370 спалахів АЧС, 59 
з яких трапилися протягом 2018 
року (28 серед свійських свиней, 
25 у лісовій фауні та 6 інфікованих 
об’єктів). 

Цього року під час проведення 
заходів із ліквідації спалахів було 
вилучено та знищено близько 
3 000 голів, усього з 2012 року було 
знищено 15 420 голів у приватному 
секторі та 145 тис. голів на підпри-
ємствах, серед 6 вражених цього 
року промислових підприємств – 
жодного великого.

Зазвичай цього року страждає 
приватний сектор (28 спалахів) та 
дика фауна (25 спалахів) із незна-
чною загибеллю тварин. Карантин 
продовжує діяти у 14 неблагополуч-
них пунктах по АЧС – у 10 областях 
України: Одеській (3), Донецькій (2), 
Київській (2), Миколаївській (1), Ві-
нницькій (1), Чернівецькій (1), Черкась-
кій (1), Житомирській (1), Тернопіль-
ській (1) та Рівненській (1).

Отже, під час оцінки ситуації 
необхідно враховувати і сезон-
ність прояву захворювання, яка 
дещо відрізняється у свійських 
свиней і диких кабанів. Протягом 
6 років найбільша кількість спа-
лахів АЧС серед свійських тварин 

реєструвалася в третьому кварталі 
щорічно, що обумовлено актив-
ною господарською діяльністю 
людини (заготівля свинини, ак-
тивне переміщення тварин). Пік 
епізоотії, як правило, припадає на 
липень-серпень місяці. 

Спалахи АЧС серед диких ка-
банів теж характеризуються се-
зонністю, але мають вторинний 
характер щодо відношення до 
спалахів серед свійських свиней і 
припадають на листопад-грудень. 
Більшою мірою це пов’язано з ак-

 | №6 | ЧЕРВЕНЬ 2018   |  3

Рис. 1. Кількість спалахів АЧС серед свійських свиней у 2012–2017 рр.

Рис. 2. Кількість спалахів АЧС серед свійських свиней у 2012–2017 рр. (пелюст-
кова діаграма більш наглядно демонструє відмінності в сезонності спалахів за-
хворювань між дикими та свійськими свинями)



тивним періодом полювання і як 
наслідок – активним переміщен-
ням тварин по територіях і по-
ширенням інфекції від свійських 
свиней до диких. 

Так і в Україні в листопаді 
2017 – лютому 2018 років кількість 
спалахів АЧС серед дикого каба-
на збільшилась за рахунок сезону 
полювання, коли мисливським 
господарствам та користувачам 
мисливських угідь довелося пові-

домляти про знайдені мисливця-
ми трупи дикого кабана. 

Досвід боротьби з АЧС про-
тягом останніх 6 років показує, 
що ліквідувати окремі осеред-
ки захворювання не настільки 
складно, Держпродспоживслужба 
разом із МНС навчилися це роби-
ти (у вкрай рідкісному випадку, 
але велика кількість вторинних, 
пов’язаних із первинним вогни-
щем, спалахів захворювання вка-

зує на нездатність запобігати по-
ширенню захворювання).

Ми маємо розуміти, що регіон, 
навіть після проведення «оздоров-
лення», продовжує залишатися не-
благополучним, і повторне виник-
нення спалахів хвороби (Одеська 
обл., Савранський район), як пра-
вило, спровоковане тим вірусом, 
який раніше циркулював на цій 
території, не був вилучений із про-
дуктами тваринного походження 
під час заходів із ліквідації АЧС у 
населеному пункті, був прихований 
власниками свиней, зберігався весь 
цей час у морозильних камерах, або 
був «закатаний» у банки, і це не є за-
несенням з інших територій. 

Важливо розуміти, що чим біль-
ше спалахів у регіоні було виявле-
но, тим більший ризик повторного 
виникнення хвороби, тим більша 
ймовірність занесення інфекції в 
інші регіони, навіть після прове-
дення всіх передбачених заходів. 

І тому, як завжди, ми повторю-
ємо наші рекомендації власникам 
свиней.

 Утримувати свиней у закритих 
приміщеннях, не допускаючи 
їхнього вигулу та контакту з ін-
шими тваринами.

 Обслуговувати тварин лише у 
змінному спецодязі, використо-
вуючи окремі засоби догляду та 
інвентар. 

 Не дозволяти відвідування гос-
подарства та тваринницьких 
приміщень стороннім особам. 

 Не купувати тварин у невста-
новлених для цього місцях та 
без супровідних ветеринарних 
документів.

 Не згодовувати свиням харчові 
відходи, що містять свинину чи 
продукти забою без проварю-
вання.

 При виявленні трупу дикого 
кабана або свійської свині необ-
хідно негайно повідомити вете-
ринарну службу.
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Рис. 3. Кількість спалахів АЧС серед дикого кабана 2012–2017 рр.


