
ПРОТОКОЛ № £_
засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 

при виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

м. Київ 27 січня 2020 року
вул. Волинська, 12 
(актовий зал)

Головував на засіданні: Рубан Олег Миколайович -  начальник Головного 
управління Держпродспоживслужби в м. Києві, заступник голови комісії.
Присутні____ члени____ Комісії: Шпильовий І.Ф., Малихін О.В.,
Пікалов Д.О., Ткачук Р.С., Басюк І.П., Мороз О.С.
Відсутні: Поворозник М.Ю., Нєдосєков В.В.
Запрошені: Савчук Г.В. Глущенко О.Г., Сінайко Т.І., представники Державного 
науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно- 
санітарної експертизи, Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, 
Департаменту охорони здоров’я, КП «Міський магазин», КП «Світоч», КП 
«Київська спадщина», КП «Поділ-Нерухомість», представники РДА, Київського 
зоологічного парку загальнодержавного значення, Головного управління 
національної поліції в м. Києві, Головного управління ДСНС України в м. Києві, 
лікарі ветеринарної медицини -  епізоотологи Обєднання ветеринарної медицини в 
м. Києві

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Ускладнення епізоотичної ситуації щодо пташиного грипу птиці в світі та в 
Україні. Організація та проведення заходів з питання недопущення поширення 
збудника пташиного грипу на територію м. Києва.

Заступник голови Комісії Рубан О.М. оголосив порядок денний засідання 
Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Всі присутні погодились з 
порядком денним без зауважень та заперечень.

СЛУХАЛИ:

1. Заступника начальника Управління безпечності харчових продуктів та 
ветеринарної медицини-начальника відділу організації протиепізоотичної роботи 
Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Матвійчука Р.Л. який 
повідомив про епізоотичну ситуацію щодо пташиного грипу:

Пташиний грип — транскордонне захворювання, яке неможливо зупинити на 
кордоні, адже основним фактором поширення є інфіковані дикі перелітні птахи. За 
результатами аналізу епізоотичної ситуації світі в останні роки спостерігається 
збільшення випадків виникнення спалахів грипу птиці в країнах Європи, зокрема у 
країнах, які межують з Україною. Так, за офіційними повідомленнями Всесвітньої 
організації охорони здоров’я тварин (МЕБ) та європейської системи нотифікації 
про захворювання тварин (А И ^ ) в 2018-2019 роках грип птиці реєструвався в 11
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країнах ЄС (128 спалахів) та РФ (84 спалахи). У січні 2020 року спалахи грипу 
птиці зареєстровані в Республіці Польща, Словацькій Республіці, Угорщині, 
Румуні.

Збудник грипу птиці - РНК-вірус, який за своїм антигеном споріднений з 
вірусом грипу типу А людей і тварин, може інфікувати людину і несе значний 
ризик для її здоров’я.

Діагноз пташиний грип встановлено за результатами лабораторних досліджень 
проб біоматеріалу, відібраного у господарстві ПП «Хутір» (с. Бугаків 
Немирівського району Вінницької області). За попередньою інформацією, станом 
на початок нинішнього року, на підприємстві утримувалося близько 98 тис. голів 
птиці. Після встановлення діагнозу усі заражені тварини мають бути знищені. Крім 
того у неблагополучну зону потрапили ще два підприємства ТОВ «Немирів- 
Поділля» та СТОВ «Колосок».

Продукція виробництва зазначених виробників, яка може ймовірно бути 
заражена вірусом грипу птиці, могла потрапити на споживчий ринок столиці. У 
разі виявлення продукції згаданих виробників необхідно інформувати Головне 
управління Держпродспоживслужби в м. Києві

На сьогоднішній день призупинено оформлення сертифікатів на продукцію 
птахівництва, країни ЄС обмежили імпорт продукції птахівництва з України та 
інші.

ВИСТУПИЛИ:

1. Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві 
Рубан О.М. про взаємодію органів міської влади, районних в місті Києві державних 
адміністрацій та центральних органів виконавчої влади та їх відповідальність при 
встановлені особливо небезпечних захворювань.
2. Начальник Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної 
медицини Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Басюк І.П. 
стосовно посилення контролю за обігом продукції птахівництва (вилучення з обігу 
ймовірно контамінованої продукції), алгоритму реагування випадки загибелі 
тварин, тощо та механізми сповіщення.
3. Завідувач науково-дослідного відділу епізоотологічного моніторингу оцінки 
ризику, прогнозування та аналітичної роботи вірусологічного відділу Державного 
науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно- 
санітарної експертизи Карпуленко М.С. стосовно питань лабораторної діагностики 
біоматеріалу для досліджень на пташиний грип.
4. Завідувач відділом ветеринарної медицини Київського зоологічного парку 
загальнодержавного значення Кобилінський В.В. -  щодо загальної епізоотичної 
ситуації, кількості птиці, механізмів та заходів направлених на збереження 
епізоотичного благополуччя та недопущення занесення збудника пташиного грипу.
5. Начальник відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації 
розслідування спалахів Управління державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства Сінайко Т.І. щодо запобігання виникненню спалаху 
(епідемії) пташиного грипу серед населення міста Києва та донесення інформації 
до відома керівників закладів охорони здоров'я, забезпечення проведення 
епідеміологічного нагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними 
інфекціями в закладах охорони здоров’я.
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6. Заступник директора департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної адміністрації) -  начальник управління 
лікувально-профілактичної допомоги Зборомирська О.А. - щодо загальної 
епідемічної ситуації.
7. Заступник директора КП «Міський магазин» виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації) Ящук І.М. щодо контролю за 
реалізацією продукції птахівництва на ярмарках.

ВИРІШИЛИ:

1. Посилити контроль за обігом продукції птахівництва, вилучати при виявленні 
можливо контаміновану продукцію з неблагополучних зон (господарств).
Термін: з 27.01.2020
Відповідальні: Рубан О.М., Савчук Г.В., Курята Н.В.

2. Забезпечити донесення інформації та проведення роз’яснювальної роботи з 
питань небезпечності пташиного грипу до підконтрольних підрозділів, організацій, 
тощо.
Термін: з 27.01.2020
Відповідальні: Голови РДА, Департамент промисловості та розвитку 
підприємництва, КП «Міський магазин», КП «Світоч», КП «Київська спадщина», 
КП «ГІоділ-Нерухомість».

3. При організації ярмарок -  не допускати до реалізації продукцію невизначеного 
походження, без супровідних документів.
Термін: з 27.01.2020
Відповідальні: Голови РДА, Департамент промисловості та розвитку
підприємництва, КП «Міський магазин», КП «Світоч», КП «Київська спадщина», 
КП «Поділ-Нерухомість».

4. Вжити дієвих заходів щодо недопущення несанкціонованої торгівлі, зокрема 
живою птицею та продукцією птахівництва.
Термін: з 27.01.2020
Відповідальні: Головне управління Національної поліції м. Києва

5. Здійснювати постійний моніторинг поголів’я птиці, яка утримується у 
господарствах всіх форм власності.
Термін: з 27.01.2020 
Відповідальні: Савчук Г.В.

6. Ініціювати проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на 
Київському зоологічному парку загальнодержавного значення, ТОВ «Куренівський 
ринок», Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
Термін: до 18.02.2020 р.
Відповідальні: Керівництво Київського зоологічного парку загальнодержавного 
значення, ТОВ «Куренівський ринок» та Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді.
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7. Повести семінар-навчання з профільними фахівцями щодо відпрацювання 
алоритму дій (відповідно до Інструкції з профілактики та ліквідації грипу птиці) 
при захворюванні птиці на високопатогеннй грип (загибелі) з відпрацюванням 
ситуаційних завдань.
Термін: до 01.03.2020 
Відповідальні: Басюк І.П., Савчук Г.В.

8. Створити та затвердити склад групи швидкого реагування.
Термін: до 02.02.2020
Відповідальні: Басюк І.П., Савчук Г.В.

9. Забезпечити групу швидкого реагування автотранспортом, спецодягом та 
інвентарем.
Термін: постійно, до стабілізації епізоотичної ситуації 
Відповідальні: Савчук Г.В.

10. Організувати та забезпечити функціонуваня «Гарячої телефонної лінії » для 
швидкого реагування на звернення щодо масової загибелі птиці на території м. 
Києва.
Термін: з 27.01.2020, до стабілізації епізоотичної ситуації 
Відповідальні: Басюк І.П., Савчук Г.В.

11. Забезпечити оперативне опрацювання (оформлення) проб біоматеріалу з 
підозрою на пташиний грип.
Термін: постійно, до стабілізації епізоотичної ситуації
Відповідальні: Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики 
та ветеринарно-санітарної експертизи

12. Київський зоологічний парк загальнодержавного значення та ТОВ 
«Куренівський ринок» -  посилити контроль за недопущення проникнення 
збудника на підконтрольні площі, розробити відповідний план заходів та 
дотримуватись його.
Термін: з 27.01.2020
Відповідальні: Керівництво Київського зоологічного парку загальнодержавного 
значення, ТОВ «Куренівський ринок».

13. Проводити моніторинг територій на предмет виявлення масової загибелі птиці.
У разі виявлення - негайно інформувати Головне управління
Держпродспоживслужби в м. Києві.
Термін: постійно
Відповідальні: КП «Плесо», КО «Київзеленбуд», балансоутримувачі територій.

14. Проводити роз’яснювальну роботу серед населення (бесіди, лекції, виступи в 
ЗМІ, видання брошур, листівок, плакатів) про небезпеку пташиного грипу для 
людей і тварин та заходи щодо профілактики і боротьби з ним.
Відповідальні: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві,
Департамент освіти і науки, Департамент охорони здоров’я. Об’єднання
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ветеринарної медицини в м. Києві, КП «Київська міська лікарня ветеринарної 
медицини», районні в м. Києві державні адміністрації.
Термін: постійно

15. Рішення комісії опублікувати на веб-сайті Головного управління 
Держпродспоживслужби в м. Києві.
Відповідальний: Рубан О.М.

Рішення прийняте одноголосно.

Заступник голови Державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії 
при виконавчому органі Київської міської рад 
(Київській міській державній адміністрації)

Секретар Комісії

Олег РУБАН 

Роман Матвійчук
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