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Звужене коло дефі-
ніцій, деякі неточні 
або, навпаки, вели до 
зайвої зарегульова-
ності

Деталізація понять, 
дефініцій, з’являють-
ся нові:
• Біобезпека;
• Господарство з 

високим рівнем 
біобезпеки;

• Рівень біобезпеки;
• Епізоотичне вог-

нище 
• Деталізація 

понять зона за-
хисту, зона спо-
стереження.

Тобто, коло понять 
розширене або дета-
лізоване, що мінімі-
зує випадки подвій-
ного трактування.

Низький рівень дета-
лізації вимог до за-
критого режиму 
роботи.

Окремий розділ 
«Заходи щодо попе-
редження занесення 
збудника АЧС на те-
риторію України»

Відсутній окремий 
розділ «Заходи щодо 
попередження зане-
сення збудника АЧС на 
територію України».
Натомість введено 
більш розширений 
розділ: «Заходи з 
профілактики та по-
передження занесен-
ня збудника АЧС», 
що включає як 
заходи із недопущен-
ня занесення збудни-
ка АЧС на територію 
України, так і вимоги 
щодо діяльності гос-
подарств і розповсю-
дження збудника по 
країні.

Зона захисту: терито-
рія радіусом не < 3 км, 
але не > 20 км від епі-
зоотичного вогнища. 
Зону нагляду: терито-
рія, що оточує зону 
захисту радіусом до 
150 км від епізоотич-
ного вогнища, але не 
< 20 км.

Зменшення меж зони 
захисту та зони на-
гляду (це дозволить 
мінімізувати збитки 
населення і госпо-
дарств).
Зона захисту: терито-
рія радіусом не < 3 км, 
але не > 10 км від епі-
зоотичного вогнища;
Зона спостереження 
(нагляду): територія 
радіусом до 10 км 
від зовнішніх меж 
зони захисту.

• Карантин зніма-
ється через 40 
днів після зни-
щення усіх 
свиней в епізоо-
тичному осеред-
ку, забою свиней 
у зоні захисту та 
проведення комп-
лексу ветеринар-
но-санітарних за-
ходів.

• На строк 6 місяців 
після зняття ка-
рантину встанов-
люються обме-
ження.

• Для господарств: 
карантин зніма-
ють через 40 діб 
після виконання 
всього комплексу 
заключних вете-
ринарно-санітар-
них заходів за рі-
шенням ДНПК.

• Для особистих се-
лянських госпо-
дарств: розведен-
ня свиней, де 
було зареєстрова-
но АЧС, дозволя-
ється через 6 мі-
сяців після зняття 
карантину.

Відсутня можливість 
переробки м’яса 
тварин із зони на-
гляду.

Можлива переробка 
м’яса тварин із зони 
захисту (після про-
ведення лаборатор-
них досліджень на 
АЧС від не менше 
10% забитих 
тварин).

• Основна роль у ліквідації відводи-
лася місцевій ДНПК. 

• Не було розділення заходів в за-
лежності від суб’єкта господарю-
вання, де виникає спалах АЧС.

• Прописані вимоги, що мають бути 
обов’язково враховані під час ви-
значення зони нагляду і зони за-
хисту.

• Заходи у зонах нагляду і захисту 
прописані детально, що знижує 
ризик конфліктних ситуацій та 
різних трактувань.

• Процеси з ліквідації АЧС прописані 
більш детально.

• Суб’єктом, відповідальним за лікві-
дацію спалаху визначається місце-
ва ДНПК.

• Заходи щодо ліквідації АЧС розді-
ляються на дії: у приватних селян-
ських господарствах; свинокомп-
лексах (фермах); мисливських гос-
подарствах та інших інфікованих 
об’єктах.

• Визначається порядок взаємодії ор-
ганів влади для вилучення тварин у 
громадян (Нацполіції, ДСНС, Дер-
жпродспоживслужби, райдержад-
міністрації та сільської ради).

• Виключено деякі заходи, що мали 
надто регулятивний характер 
(використання конкретних дезін-
фектантів, вимог транспортування 
тощо). Відтепер це визначається 
місцевою ДНПК (це сприяє більшій 
оперативності, але може призво-
дити до зайвої лібералізації дій в 
умовах біологічної небезпеки). 

• Відсутні рекомендації щодо визна-
чення меж зони захисту і нагляду.

• Заходи у зонах нагляду і захисту не 
прописані детально, що може при-
зводити до конфліктних ситуацій 
та різних трактувань.

Нормативне закрі-
плення вимог до за-
критого режиму 
роботи господарства.
Встановлюється, що 
усі господарства не-
залежно від форми 
власності зобов’язані 
дотримуватися вимог 
закритого режиму 
роботи та пропису-
ються вимоги щодо 
нього.
Відтепер визначати-
муться господарства 
з високим рівнем 
біобезпеки.


