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ЗАГАЛЬНИЙ ЕПІЗООТИЧНИЙ СТАН У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

На даний час у світі та в Європі склалася доволі 
напружена епізоотична ситуація. Згідно з остан-
німи офіційними повідомленнями Міжнародного 
епізоотичного бюро, зареєстровано захворюван-
ня тварин на вірусний артеріїт коней на терито-
рії Ізраїлю, блутанг – на території Португалії, 
Греції, Австрії, ящур – на території Лаоської на-
родно-демократичної республіки, птиці на висо-
копатогенний грип – у Таїланді, хвороби Ньюка-
сла – в Білорусі. 
Питання африканської чуми свиней не нове, 

але останнім часом склалася надзвичайна ситуа-
ція із захворювання на Кавказі, Закавказзі, півдні 
Росії (республік Калмикія, Дагестан, Північні 
Осетія та Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Кара-
чаєво-Черкесія, Адигея, Чеченська, Ростовська, 
Волгоградська та Астраханська області, Ставро-
польський і Краснодарський край). Більше того, 
африканську чуму свиней зафіксовано поблизу 
кордону нашої держави, внаслідок чого склалася 
загрозлива епізоотична ситуація щодо поширен-
ня на території України даного захворювання. 
В Україні проводиться постійна робота зі 

здійснення контролю за охороною території кра-
їни від занесення збудників інфекційних хвороб 
з інших країн, за виконанням планів протиепізо-
отичних заходів з оздоровлення господарств різ-
ної форми власності від туберкульозу, лейкозу, 

сказу, бруцельозу, хвороби Ньюкасла. Так, на 
даний період поліпшилася ситуація відносно 
лейкозу великої рогатої худоби, однак залиша-
ється напруженою епізоотична ситуація щодо 
туберкульозу (15 неблагополучних пунктів) і 
сказу тварин. Із початку року в Україні зареєст-
ровано 1371 неблагополучний пункт зі сказу, що 
на 122 пункти більше, ніж на цю дату в минуло-
му році. 
На постійному контролі державної служби ве-

теринарної медицини знаходиться питання із 
забезпечення епізоотичного благополуччя птиці. 
Хвороба Ньюкасла у поточному році на терито-
рії України не реєструвалася. Та, незважаючи на 
це, з початку 2008 року в Україні зареєстровано 
4 випадки захворювання птиці на високопато-
генний грип. 
Основна робота служби ветеринарної медици-

ни в Полтавській області спрямована на недо-
пущення виникнення інфекційних хвороб, за-
вдяки чому епізоотична ситуація в області по-
ліпшилася, порівняно з минулорічними показни-
ками. Станом на 1.12.2008 року колективні гос-
подарства області повністю оздоровлені від лей-
козу. Проблемною залишається ситуація в при-
ватному секторі, де ще утримується 911 РІД-
позитивних корів.  
Нині тваринницька галузь області благополу-

чна щодо таких гострих і хронічних інфекцій як 
ящур, туберкульоз, бруцельоз, сибірська виразка 
тварин, класична та африканська чума свиней, 
трихінельоз, хвороба Ньюкасла, віспа птиці, 
хвороба Ауєскі. 
У межах компетенції держветслужбою області 

здійснюються всі заплановані заходи, спрямова-
ні на недопущення виникнення й поширення ви-
сокопатогенного грипу птиці, відповідно до 
чинного законодавства України, що і забезпечує 
благополуччя області із даного захворювання. 
З метою недопущення виникнення хвороби 

Ньюкасла у дворах населення проведено профі-
лактичне щеплення курей у кількості 4646,1 тис. 
головообробок, забезпечено контроль за якістю 
проведеного щеплення. 
Постійно звертається увага на повноту охоп-

лення щепленням птиці в усіх населених пунк-
тах та дворах; обов’язково вивчається ситуація 
по напрузі імунітету; щеплення проти хвороби 
Ньюкасла продовжується. 
Як ми знаємо, сказ диких, а також домашніх 
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тварин являє собою серйозну небезпеку для здо-
ров’я людини. Сказ входить до хвороб, які за-
вдають найбільших соціальних та економічних 
збитків. Найпоширеніший сказ у природних 
умовах з-поміж диких тварин, а саме вовків, ли-
сиць, єнотоподібних собак. Аби максимально 
знизити вірогідність захворювання домашніх 
тварин, слід проводити антирабічні щеплення. За 
радянських часів і до 2006 року в області перо-
ральна імунізація здійснювалася шляхом розкла-
дання антирабічної вакцини власними силами – 
вручну. Однак таке розкладання не дає можли-
вості потрапляння вакцини в найнедоступніші 
місцевості, де мешкають звірі. Тому з 2007 року 
у Великобагачанському, Решетилівському, Мир-
городському, Шишацькому, Зінківському райо-
нах пероральна імунізація тварин дикої фауни 

здійснюється завдяки використанню гелікоптера. 
Результат – покращання епізоотичної ситуації. 
Так, станом на 1.12.2008 року в області зареєст-
ровано 77 неблагополучних пунктів зі сказу, де 
захворіла й загинула 91 тварина, що вдвічі мен-
ше у порівнянні з аналогічним періодом минуло-
го року. 
Установами ветеринарної медицини області за 

11 місяців поточного року додатково використа-
но 962,4 тис. грн. на проведення позапланових 
профілактичних, діагностичних досліджень, 
здійснення спеціальних заходів проти інфекцій-
них, інвазійних та незаразних хвороб у сільсько-
господарських тварин і птиці. 
На даний час епізоотична ситуація в Полтав-

ській області є стабільно благополучною й конт-
рольованою. 
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