Інформація про випадок захворювання на
сибірку серед населення у с. Миняйлівка
Саратського району Одеської області
29.09.2018 до Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області надійшло
повідомлення від Державної установи «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров'я України» про підозру захворювання людей на сибірку с. Миняйлівка Саратського району.
З метою проведення епідеміологічного та епізоотичного розслідування щодо факту підозри у с.
Миняйлівка виїхала оперативна група у складі: фахівців та спеціалістів Держпродспоживслужби України,
Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та Одеської регіональної державної
лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
За результатами попереднього вивчення ситуації встановлено, що жителем с. Міняйлівка проведено
самостійний (без відома спеціалістів ветеринарної медицини) забій незареєстрованої тварини, що мала
ознаки хвороби, продукти забою на ветеринарно-санітарну експертизу не відправлялись, про підозру у
захворюванні у встановленому порядку не повідомлялося.
За фактом підозри на сибірку розпорядженням державного інспектора ветеринарної медицини в
Саратському районі від 29.09.2018 року № 04 було введенні тимчасові карантинні обмеження в с.
Міняйлівка
30.09.2018 було проведено засідання ТЕБ та НС при Саратській РДА, було розроблено та
затверджено план заходів з локалізації і ліквідації осередку хвороби.
02.10.2018 згідно зі звітом про результати досліджень патологічного (біологічного) матеріалу
Одеської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби (№ 000323п.м/18) було
підтверджено діагноз на сибірку в тварини, що належала громадянці села Міняйлівка.
02.10.2018 проведено друге засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при
Саратській районній державній адміністрації від 2 жовтня 2018 року за результатами були прийняті
додаткові заходи:
- визначити неблагополучним пунктом щодо сибірки та встановити карантин в населеному пункті
Міняйлівка з прилеглою територією пасовища загальною площею 90 га на території Міняйлівської
сільської ради;

- визнати загрозливою
Старосільської сільських рад;

зоною

щодо

сибірки

території

Петропавлівської,

Фараонівської,

- провести облік всього поголів’я, сприятливого до сибірки (ВРХ, ДРХ, коні, свині) в населених
пунктах Міняйлівка, Петропавлівка, Фараонівка, Старосілля;
- забезпечити проведення щеплень від сибірки ВРХ, ДРХ, коней свиней неблагополучного пункту в
господарствах усіх форм власності;
- забезпечити проведення щеплень сприятливих до сибірки ВРХ, ДРХ, коней загрозливої зони в
господарствах усіх форм власності;
- провести механічну очистку, дезінфекцію місця утримання та забою вимушено забитої тварини.
Предмети догляду, що мали контакт з твариною спалити;
- забезпечити спостереження за вакцинованими тваринами протягом 14 днів після щеплення;
- встановити поліцейські пости в кількості шести при в’їздах/виїздах із с. Міняйлівка;
- провести дезінфекцію пасовища, загальною площею 90 га, на якому проводився випас вимушено
забитої тварини;
- заборонити реалізацію сільськогосподарських тварин та продукції тваринного походження зі с.
Міняйлівка;
- заборонити збір та реалізацію молока на молокопереробні підприємства з с. Мінайлівка.
У ході першочергових заходів Держпродспоживслужба станом на 02.10.2018 здійснила:
- дезінфекцію приміщення та подвір’я, де утримувалася хвора тварина;
- вилучене м'ясо та кістки забитої тварини разом з інвентарем, в якому вони зберігались та були
спалені;
- проведено роботу, щодо встановлення продуктів які ймовірно були контаміновані для їх
подальшого знищення;
- про випадок проінформовано всі органи державної влади та місцевого самоврядування до сфери
повноважень яких відносить дане питання;
- організовано подвірний обхід з метою обліку поголів’я ВРХ, кіз, овець, свиней, коней та
встановлення стану охоплення щепленнями проти сибірки;
- проведено додаткові щеплення сприятливих тварин проти сибірки, зокрема щеплено 204 гол. ВРХ
та 1000 овець, що належать жителям с. Міняйлівка;
- встановлено 6 карантинних поліцейських постів.
Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області повністю забезпечено вакцинами
проти сибірки тварин та дезінфектантами для здійснення заходів із локалізації і ліквідації хвороби.
Направлено подання до головного управління Національної поліції в Одеській області щодо
порушення кримінального провадження відповідно до статті 251 Кримінального кодексу України –
недотримання ветеринарних правил, що спричинило порушення епізоотії або інші тяжкі наслідки.

Встановлено коло контактних осію, за якими здійснюється спостереження.
Довідково
Останній випадок сибірки в Саратському Одеської області був зафіксований в 1999 році в селі, що
розташоване поруч села Міняйлівка. Тобто ймовірним джерелом хвороби є спори сибірської виразки, які
були в ґрунті. До відома: Спори сибірки мають здатність зберігатися в ґрунті біля 70 років.
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