Інформація щодо кількості оздоровлених неблагополучних по АЧС
пунктів у 2019 році станом на 02.10.2019
За 9 місяців 2019 року на території 18 областей виявлено 47 випадків
захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) (31 випадок - серед домашніх
тварин, 10 - в дикій фауні та 6 - інфіковані обʼєкти), що на 79 випадків менше
порівняно з аналогічним періодом 2018 року.
У кожному разі підтвердження АЧС проводяться заходи відповідно до
діючої сьогодні в Україні Інструкції з профілактики та боротьби з африканською
чумою свиней, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 07.03.2017 № 111, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 29.03.2017 за № 432/30300.
В результаті проведених заходів в Україні з початку 2019 року оздоровлено
56 неблагополучних по АЧС пунктів виявлених в 2018-2019 роках, у тому числі з
11 неблагополучних пунктів карантин знято протягом останнього місяця, а саме:
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Місце
Київська область, Богуславський район, с. Дешки,
ТОВ «Агротехцентр Сервіс»
Донецька область, Волноваський район, с. Петровське
(приватний сектор)
Запорізька область, Оріхівський район, с. Омельник,
ФГ «Спайдер»
Херсонська область, Новокаховський район,
с. Корсунка, ФОП Качура О.П.
Кіровоградська область, Добровеличківський район,
смт. Добровеличківка, СФГ «Центр»
Житомирська область, Олевський район,
ДП «Білокоровицький лісгосп», квартал № 70 (3
трупи диких кабанів)
Дніпропетровська область, м. Марганець (приватний
сектор)
Тернопільська область, Тернопільський район,
смт. Велика Березовиця (приватний сектор)
Дніпропетровська область, Новомосковський район,
трупи домашніх свиней на території Знаменівських
мисливських угідь між с. Знаменівка та с. Орлівщина
(6 трупів домашніх свиней, 3 позитивно)
Одеська область, Ренійський район, м. Рені, 3 трупи
домашніх свиней на березі р. Дунай (район 71 милі)
Миколаївська область, Первомайський район,
м. Первомайськ (приватний сектор)
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Карантин продовжує діяти в 11 неблагополучних пунктах по АЧС, а саме: в
Миколаївській (2), Запорізькій (2), Кіровоградській (2), Одеській (1), Донецькій
(1), Херсонській (1), Волинській (1) та Львівській (1) областях.
Держпродспоживслужба та її територіальні органи продовжують
проведення заходів з профілактики АЧС та у випадках виникнення захворювання
– заходів з ліквідації та недопущення поширення захворювання.

