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The monitoring of the situation concerning African swine fever (ASF) in Ukraine is becoming less effec-
tive. The systems of monitoring ASF play an important role in the system of animal disease control, since 
they allow to get the necessary data and to respond quickly to the situation. Certainly, not all the strategies 
of monitoring are suitable for Ukraine because of its natural geographic and social-economic peculiarities. 
The analysis of epizootic data on ASF for the period of 2012–2019 in Ukraine was made, using Internet-
based resources (www.asf.vet.ua, http://www.asfld.vet.ua, http://www.asfld.vet.ua/index.php/view-data.), we 
found out that the highest rate of the disease occurred in 2017, as in 2018 and 2019 the number of the dis-
ease cases decreased due to domestic animals. However, this information may not reflect the situation con-
cerning ASF in Ukraine fully, taking into account the fact that the areas of some regions in accordance with 
the data of the State Emergency Anti-Epizootic Commission are disease-free. There is an increase of ASF 
cases in wildlife and the number of infected objects. In our opinion the additional passive monitoring at this 
stage is necessary. This is due to the fact that in Ukraine, the human factor influences considerably the 
measures of fighting ASF. The method of monitoring pork carcasses which are delivered for selling through 
the laboratories of veterinary-sanitary expert examination from households was tested, and this method ena-
bled to get the information on epizootic situation concerning ASF in certain areas without significant inter-
fering in the process. 2844 samples were selected, which were investigated in PCR at ASF. But this method 
has also its drawbacks: in case of getting positive results of testing on ASF, the products had already been 
sold, and it was impossible to conduct the liquidation measures. But it was possible to compare the results of 
the State Emergency Anti-Epizootic Commission with the results of examining carcasses. The information 
resource “Stop ASF” informs the specialists of veterinary medicine, owners of pigs, pig farms, farmers, 
hunters, butchers, cargo carriers, and ordinary citizens about the state and degree of ASF threat in Ukraine 
and in the world, the peculiarities of its identifying, preventing, and eliminating in case of its emergence and 
familiarizing with the best practices in organizing anti-epizootic measures. But at this stage its possibilities 
are insufficient. It is necessary to continuously conduct additional passive monitoring of ASF in the labora-
tories of veterinary-sanitary expert examination on the market, by PCR analysis of samples taken from pig 
carcasses for the presence of ASF virus genome. The measures to overcome ASF should be developed taking 
into account the results of all monitoring sources. 
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Контроль за ситуацією з африканської чуми свиней (АЧС) в Україні стає все менш ефективним. 
У системі протиепізоотичних заходів важливу роль відіграють системи моніторингу за АЧС, оскі-
льки вони дають змогу отримувати необхідну інформацію і оперативно реагувати на ситуацію. Зви-
чайно не всі стратегії з контролю можна застосувати в Україні через природно-географічні та со-
ціально-економічні особливості. На базі інтернет-ресурсів (www.asf.vet.ua, http://www.asfld.vet.ua, 
http://www.asfld.vet.ua/index.php/view-data.) ми здійснили аналіз епізоотичних даних щодо АЧС за 
2012‒2019 рр. в Україні внаслідок чого визначено, що пік захворюваності у 2017 році був пройдений, 
оскільки у 2018 і 2019 роках кількість випадків зменшилася за рахунок домашніх тварин. Але ця ін-
формація може не повністю відображати ситуацію щодо АЧС в Україні, оскільки спостерігається 
зростання випадків серед диких тварин і кількості інфікованих об’єктів. На нашу думку, на даному 
етапі потрібна додаткова система пасивного моніторингу. Це спричинено тим, що в Україні людсь-
кий фактор має потужний вплив на заходи боротьби з АЧС. Ми випробували метод моніторингу 
свинячих туш, що надходять на реалізацію через лабораторії ветсанекспертизи з домашніх госпо-
дарств і визначили, що цей метод дає змогу ненав’язливо отримувати інформацію щодо епізоотич-
ної ситуації щодо АЧС на певних територіях, при цьому не втручаючись у виробничий процес. Було 
відібрано 2844 проби, які досліджувалися в ПЛР на АЧС. Цей метод має також недоліки: при отри-
манні позитивних результатів досліджень на АЧС продукція по суті вже реалізована і провести за-
ходи з ліквідації вже немає можливості. Інформаційний ресурс «Стоп АЧС» виконує функції інфор-
мування фахівців ветеринарної медицини, власників свиней, свиногосподарств, фермерів, мисливців, 
м'ясників, перевізників і пересічних громадян про стан та ступінь загрози АЧС в Україні та світі, 
особливості її розпізнання, профілактики і ліквідації в разі виникнення та ознайомлення з передовим 
досвідом в організації протиепізоотичних заходів. Але на даному етапі його можливості є недоста-
тніми. Необхідно постійно проводити додатковий пасивний моніторинг АЧС в лабораторіях вете-
ринарно-санітарної експертизи на ринку, шляхом ПЛР аналізу зразків від свинячих туш на предмет 
наявності геному вірусу АЧС. Заходи щодо подолання АЧС розробляти, зважаючи на результати 
усіх джерел моніторингу. 

Ключові слова: контроль, нагляд, спостереження, профілактика, заходи боротьби, епізоотична 
ситуація. 
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На базе интернет-ресурсов (www.asf.vet.ua, http://www.asfld.vet.ua, http://www.asfld.vet.ua/index. 
php/view-data.) Проведен анализ эпизоотических данных по АЧС за 2012‒2019 гг. в Украине вслед-
ствие чего определили, что пик заболеваемости в 2017 году был пройден, поскольку в 2018 и 2019 
годах количество случаев уменьшилось за счет домашних животных. Но эта информация может не 
полностью отражать ситуацию по АЧС в Украине, поскольку наблюдается рост случаев среди ди-
ких животных и количества инфицированных объектов. Мы испытали метод мониторинга свиных 
туш, поступающих на реализацию через лаборатории ветсанэкспертизы из домашних хозяйств и 
определили, что этот метод позволяет ненавязчиво получать информацию об эпизоотической си-
туации по АЧС на определенных территориях, при этом не вмешиваясь в производственный про-
цесс. Было отобрано 2844 пробы, которые были исследованы в ПЦР на АЧС. 

Ключевые слова: контроль, надзор, наблюдение, профилактика, меры борьбы, эпизоотическая 
ситуация. 
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Вступ 
Система епізоотологічного моніторингу дає змогу розширити погляди на епізоотичний процес при 

африканській чумі свиней, і крім того розкриває багато питань методології організації протиепізоо-
тичних заходів, ухвалених рішень тощо [4]. Контроль за ситуацією з африканської чуми свиней 
(АЧС) в Україні стає все менш ефективним. Назріла гостра необхідність ґрунтовного аналізу сучас-
них загроз і ризиків поширення АЧС разом з оцінкою ефективності запобіжних заходів щодо поши-
рення цієї хвороби [1]. Заходи проти АЧС вважаються найжорсткішими з відомих на сьогодні каран-
тинних заходів у світовій ветеринарній медицині [18]: на жаль лише вони на сучасному рівні розвит-
ку протиепізоотичних технологій здатні зупинити поширення АЧС. Найбільшу на сьогодні загрозу 
становлять контаміновані вірусом АЧС м’ясні продукти в харчовій мережі людини, відходи якої 
будь-коли і будь-де на території України можуть потрапити у корм домашнім та диким свиням і 
спричинити спалах. Однією з важливих причин контамінації харчового ланцюга й торгівельної мере-
жі харчових продуктів збудником АЧС є запізнілий діагноз та вивіз свиней і продукції за межі небла-
гополучного населеного пункту чи свиногосподарства [1]. Провідною рушійною силою епізоотично-
го процесу АЧС став соціальний (або так званий «людський») фактор. Приховування випадків захво-
рювання і загибелі свиней, намагання реалізувати молодняк свиней із таких господарств до введення 
карантину, забій або вивезення живих кондиційних свиней на м’ясо без відповідної ветеринарної до-
кументації, реалізація такої продукції в обхід лабораторій ветсанекспертизи ринків та інші випадки 
порушення прийнятих регламентів та процедур за виникнення підозри на АЧС, призвели до поши-
рення збудника хвороби по всій території України [8, 7]. 

У системі протиепізоотичних заходів важливу роль відіграють системи моніторингу за АЧС, оскі-
льки вони дозволяють отримувати необхідну інформацію і оперативно реагувати на ситуацію. Якісна 
структура оцінки ризиків може вирішувати проблеми захворювань тварин із складністю в їх розпо-
всюдженні та контрольних заходах, а також про досягнення прозорості отриманих оцінок [21]. Виді-
ляють 20 стратегій спостереження за АЧС [16]: 

1. Активний нагляд за свинями на бойнях і цехах. 
2. Активний нагляд за свинями на контрольних бойнях і цехах. 
3. Активний нагляд за свинями на фермах. 
4. Активний нагляд за свинями на контрольних фермах. 
5. Пасивне спостереження за свинями на фермах. 
6. Посилене пасивне спостереження за свинями на контрольних фермах. 
7. Синдромний нагляд за смертністю свиней. 
8. Активний нагляд за продукцією свиней на м'ясниках, ринках і супермаркетах. 
9. Активний нагляд за виробами свиней, конфіскованими на кордоні. 
10. Активний нагляд за факторами передачі. 
11. Пасивне спостереження на основі невизначеного тестування на класичну чуму свиней. 
12. Активний нагляд за кліщами в місцях проживання кліщів. 
13. Активний нагляд за кліщами на свинофермах. 
14. Активний нагляд за кліщами у фермах контрольних свиней. 
15. Пасивне спостереження за кліщами на фермах. 
16. Посилене пасивне спостереження за кліщами у фермах контрольних свиней. 
17. Активний нагляд за диким кабаном. 
18. Пасивний нагляд за диким кабаном. 
19. Пасивний нагляд за диким кабаном, знайденим мертвим. 
20. Посилене пасивне спостереження за полюванням. 
Звичайно не всі стратегії із запропонованих є придатними в Україні через природно-географічні та 

соціально-економічні особливості. Наприклад, щодо стратегій 12–16, які залежать від присутності в 
Україні кліщів роду Ornitodoros, можна сказати, що Філатову С. В. та ін. вдалося виявити О. 
verrucosus в ентомофауні Херсонської та Миколаївської областей, але їх участь в епізоотичному про-
цесі АЧС не встановлена [3, 6, 9, 10]. 

Gallardo et al. [15] вважають, що використання найбільш відповідних діагностичних засобів є кри-
тичним для впровадження ефективних програм контролю. Крім того, наголошується на необхідності 
поєднання підтримки програми епідеміологічного нагляду з безперервною освітою фермерів та ін-
ших людей, які працюють у галузі свинарства, на основі культурних та економічних аспектів [17]. 

Важливим аспектом контролю АЧC у популяціях диких кабанів є розробка та впровадження ефек-
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тивних програм спостереження та моніторингу як для раннього попередження, так і для визначення 
поточної епідеміологічної ситуації в інфікованій популяції. Тестування зразків крові вимагає інвази-
вних стратегій відбору проб, таких як полювання або відлов дикого кабана. Крім упередженості до 
здорових тварин, такі стратегії також пов'язані з подальшим поширенням вірусу. Неінвазивні страте-
гії відбору зразків підвищують надійність спостереження за АЧС у популяціях диких кабанів без не-
гативних побічних ефектів [19]. Рівень і тривалість екскреції АЧС у фекаліях, у поєднанні зі стабіль-
ністю ДНК, дозволяють припустити, що вибірка фекалій може стати основою для неінвазивної стра-
тегії відбору зразків для моніторингу АЧС у диких кабанів [14]. 

Щоб допомогти прогнозувати та інтерпретувати динаміку інфекції АЧС, [12] розробили стандар-
тизовану карту розподілу на основі глобальної рослинності сухопутного покриву (GLOBCOVER), яка 
визначає якість наявних середовищ існування для диких кабанів через Євразію як непрямий показник 
для кількісного визначення чисельності диких кабанів.  

Як єдина стратегія контролю інтенсивне полювання навколо буферної зони не завжди може бути 
достатнім для викорінення АЧС. Проте ймовірність успіху викорінення збільшується після додатко-
вого швидкого і безпечного вилучення туші. Широка область буферної зони призводить до кращих 
результатів; однак це передбачає велику інтенсивну мисливську зону і потребу в полюванні більшої 
кількості тварин. Якщо вилучення туш та інтенсивне полювання ефективно впроваджуються, огоро-
жа є необхіднішою для розмежування зон і незначною мірою доповнює контроль ефективності. Пе-
реміщення, пов’язані з людиною, можуть знівелювати будь-який вплив природних бар'єрів [11]. Про-
те важко заохотити мисливців і лісівників до звітів і взяти зразки у такому разі. Прагматичний і лег-
кий підхід до відбору зразків із використання сухих мазків крові для виявлення антитіл і геному АЧС 
зі зразками діагностичних матеріалів (кров, кістки і органи) може сприяти цьому [13, 20]. Отже, існує 
нагальна потреба у перегляді впроваджених заходів контролю. 

Метою роботи було визначити та охарактеризувати нові підходи до проведення епізоотологічного 
моніторингу африканської чуми свиней у природно-географічних та соціально-економічні умовах 
України, які могли б дати додаткову інформацію щодо вищевказаної хвороби і як наслідок провести 
ефективніші заходи щодо її ліквідації. 

 
Матеріали і методи досліджень 
У роботі використали результати інтернет-ресурсів (www.asf.vet.ua, http://www.asfld.vet.ua), на ос-

нові яких здійснювали аналіз епізоотичних даних щодо АЧС за 2012‒2019 рр. Також проаналізовані 
результати власних досліджень, викладених на електронному ресурсі 
http://www.asfld.vet.ua/index.php/view-data. Застосовувалися загальноприйняті методи епізоотологіч-
ного дослідження, статистичного аналізу. 

 
Результати досліджень та їх обговорення 
Широка інформаційна компанія щодо профілактики та заходів боротьби з АЧС крім безперечних 

переваг відіграє також певну негативну роль. Люди, маючи достатньо інформації, що їх очікує в разі 
встановлення карантину та проведення заходів з ліквідації спалаху, стараються свідомо приховати 
факт спалаху хвороби. Щоб мінімізувати економічні збитки, власники тварин намагаються здати на 
вимушений забій хворих і підозрілих на захворювання тварин. Якщо тварин небагато, то власник 
може після подвірного забою залишити продукцію від вимушено забитих тварин для власного спо-
живання, або ж коли тварин багато, або власник не має бажання споживати продукцію від вимушено 
забитих тварин, він намагається її реалізувати на ринку. Варто відмітити, що державні компетентні 
органи стараються робити все можливе для подолання цієї проблеми. Ми знаємо, що фізичним осо-
бам виплачується компенсація в разі, якщо їх свиней заберуть за умовами карантинного режиму. Іс-
нує також відповідальність за свідоме приховування випадків АЧС. Хоча дуже часто коштів на ви-
плати не вистачає, бувають затримки, а відповідальність за приховування таких випадків є суттєво 
недостатньою. Водночас недостатня матеріальна забезпеченість людей затьмарює будь-яку інформа-
цію про можливі негативні наслідки тих чи тих дій. Відомі випадки, коли власники свиней телефо-
нують до ветеринарного спеціаліста, повідомляють про випадки падежу свиней і по телефону стара-
ються розібратися в ситуації. На пропозицію виїзду на місце спалаху або звернення до державної 
служби ветеринарної медицини вони відмовляються. Проблемою є те, що здебільшого власники вза-
галі нікого не повідомляють, а загиблих тварин вивозять і лишають деінде, а заходи з ліквідації про-
водять на власний розсуд.  
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Дуже добре у плані збору і аналізу інформації зарекомендував себе інформаційний ресурс «Стоп 
АЧС» [2]. Цей ресурс створено в рамках проекту технічної допомоги ФАО «Розбудова потенціалу 
раннього виявлення та реагування на африканську чуму свиней в Україні» з метою інформування фа-
хівців ветеринарної медицини, власників свиней, свиногосподарств із різним рівнем біозахисту, фер-
мерів, мисливців, м'ясників, перевізників і пересічних громадян про стан та ступінь загрози АЧС в 
Україні та світі, особливості її розпізнання, профілактики і ліквідації в разі виникнення та ознайом-
лення з передовим досвідом в організації протиепізоотичних заходів. Він має компоненти ГІС (геоін-
формаційної системи), що забезпечують комфортне внесення даних у систему з подальшою їх візуа-
лізацією та передбачає активну співпрацю лікарів ветеринарної медицини із власниками тварин та 
підконтрольних об'єктів. Аналізуючи структуру випадків АЧС в Україні, що подана в таблиці, можна 
сказати, що пік захворюваності у 2017 році був пройдений, оскільки у 2018 році кількість випадків 
зменшилась і саме за рахунок домашніх тварин. 

 

1. Структура випадків АЧС в Україні станом на 16.04.19 
Рік Всього випадків Домашні свині Дикі свині Інфіковані об’єкти 

2012 1 1 - - 
2014 16 4 12 - 
2015 40 34 5 1 
2016 91 84 7 - 
2017 163 119 38 6 
2018 145 93 39 13 
2019 15 7 5 3 
 

Джерело: данні електронного ресурсу http://www.asf.vet.ua. 
 
Аналогічна позитивна динаміка реєструється також у 2019 році. Судячи з цього можна стверджу-

вати, що почали краще боротися з чумою, проводити профілактику, впроваджувати заходи біобезпе-
ки. Але це може не відповідати дійсності, тому що насторожує зростання протягом останніх 3 років 
випадків АЧС серед диких свиней і особливо інфікованих об’єктів, а вони пов’язані з кількістю випа-
дків серед домашніх тварин. Отже, тут більш вірогідніше, що стали більше приховувати випадків 
АЧС серед домашніх тварин. Крім того, аналізуючи на карті кількість випадків, можна побачити, що 
зони певних областей вільні від хвороби (наприклад Львівська, Волинська), що теж виглядає дещо 
незвичайно. Можливо такі припущення необґрунтовані, але на нашу думку, потрібна додаткова сис-
тема моніторингу. Служба ветеринарної медицини планово проводить додатковий моніторинг на 
АЧС, але він не системний і досить обмежений. У всеукраїнському масштабі такий моніторинг був 
проведений у рамках міжнародного проекту «Африканська чума свиней: підвищення обізнаності та 
пом’якшення ризиків в Україні», який реалізується Європейським банком реконструкції та розвитку 
(ЄБРР) і Продовольчою та сільськогосподарською організацією Об’єднаних Націй (ФАО) за підтри-
мки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у 
2018 році (http://www.asfld.vet.ua/index.php). У ньому брали участь 3 вищі навчальні заклади: Жито-
мирський національний агроекологічний університет, Одеський державний аграрний університет, 
Сумський національний аграрний університет також 3 регіональні лабораторії Держпродспоживслу-
жби. Суть проекту полягала в тому, що в лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи від туш 
свиней з приватних (присадибних) господарств, які вже пройшли ветсанекспертизу, були відібрані 
проби для дослідження на АЧС. Особливістю роботи було також використання спеціального програ-
много забезпечення, встановленого на смартфони epicollect 5 (https://five.epicollect.net/), за допомогою 
якого вносились усі дані про відібраний матеріал (координати відбору, координати походження тва-
рини, назва лабораторії, адреса, фото документів тощо). У кінцевому результаті ці дані були внесенні 
до єдиного порталу, що в подальшому дало змогу їх обробляти та аналізувати. Використання програ-
много забезпечення дало змогу мінімізувати помилки під час обліку проб і т.д. Таким чином, було 
відібрано 2844 проби, які були дослідженні в ПЛР на АЧС. На жаль, результати досліджень не вино-
сяться на широкий загал (це не передбачалося дослідженнями). Проте Держпродспоживслужба отри-
мала незалежну інформацію, зробила правильні висновки і вжила необхідних заходів. З іншого боку, 
коли інформація про такі дослідження буде загальнодоступна, в наступних дослідженнях може спос-
терігатися перешкоджання відбору проб і реальна ситуація може бути спотворена. Більш детально 
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результати роботи цього проекту можна розглянути за посиланням 
http://www.asfld.vet.ua/index.php/view-data [5]. Як видно з таблиці 2, в досліджуваних областях матері-
ал був відібраний рівномірно (залежно від кількості районів) і лише у Волинській області походжен-
ня матеріалу було з інших областей. Дані таблиці свідчать про те, що свині переважно реалізуються в 
тих областях, у яких же і вирощувалися. Відсутність переміщень тварин є позитивним в аспекті про-
філактики АЧС. 

 

2. Географія відбору матеріалу для дослідження на АЧС 
Область Відібрано проб матеріалу Походження матеріалу 

Вінницька 169 169 
Волинська 69 5 
Дніпропетровська 145 145 
Донецька 110 110 
Житомирська 152 152 
Закарпатська 71 71 
Запорізька 127 127 
Івано-Франківська 103 103 
Київська 147 147 
Кіровоградська 132 132 
Луганська 118 118 
Львівська 125 125 
Миколаївська 122 122 
Одеська 150 150 
Полтавська 157 157 
Рівненська 118 118 
Сумська 108 108 
Тернопільська 109 109 
Харківська 160 160 
Херсонська 108 108 
Хмельницька 90 90 
Черкаська 124 124 
Чернівецька 68 68 

 

Джерело: дані електронного ресурсу https://five.epicollect.net/project/asfld/data. 
 
Такий метод моніторингу дає змогу ненав’язливо отримувати інформацію, скільки заражених 

АЧС туш надходить до реалізації, а отже, й епізоотичну ситуацію щодо АЧС на певних територіях, 
особливо не втручаючись у процес. Цей метод має також недоліки: при отриманні позитивних ре-
зультатів досліджень на АЧС продукція по факту є реалізованою і провести заходи щодо ліквідації 
вже немає можливості. Але таким методом ми отримуємо об’єктивну інформацію, що є іноді набага-
то ціннішим. Отже, можна порівняти результати, отримані внаслідок засідань ДНПК, з результатами 
перевірки продукції і звісно, якщо заражена продукція надходить із регіонів, де офіційно відсутні 
спалахи АЧС, можна припустити, що має місце їх приховування. Додатково можна також перевіряти 
готову харчову продукцію на предмет наявності геному вірусу АЧС. 

 
Висновки 
Інформаційний ресурс «Стоп АЧС» виконує функції інформування фахівців ветеринарної меди-

цини, власників свиней, свиногосподарств, фермерів, мисливців, м'ясників, перевізників і пересічних 
громадян про стан та ступінь загрози АЧС в Україні та світі, особливості її розпізнання, профілакти-
ки і ліквідації в разі виникнення та ознайомлення з передовим досвідом в організації протиепізоотич-
них заходів. Але на даному етапі його можливості є недостатніми й існує необхідність у додаткових 
системах моніторингу АЧС. Необхідно постійно проводити додатковий моніторинг АЧС у лаборато-
ріях ветеринарно-санітарної експертизи на ринку шляхом ПЛР аналізу зразків від свинячих туш та 
зразків готової харчової продукції на предмет наявності геному вірусу АЧС. Заходи щодо подолання 
АЧС розробляти, зважаючи на результати усіх джерел моніторингу. 
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Перспективи подальших досліджень. У подальшому потрібно розробляти інші додаткові системи 
моніторингу АЧС, які повинні проводитися на різних ланках галузі свинарства та виробництва хар-
чової продукції з свинини.  
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