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In recent years, African swine fever (ASF) has put the Ukrainian pig breeding sector at risk. The spread-
ing of ASF in Ukraine has already led to serious social-economic consequences. Although certain results 
have been achieved in fighting this disease, its negative impact on the domestic meat market is continuing. In 
2014, 16 cases were detected in the north-eastern part of the country, on the territory of three regions 
(Luhansk region, Chernihiv region, and Sumy region). In total, in 2015, 40 cases were registered, and in 
2016 their number increased by almost 2.3 times and reached the maximum (91 cases). In 2016, the disease 
was spreading even more quickly, and during the year, 91 outbreaks of ASF (84 among domestic and 7 
among wild pigs) in 16 regions of Ukraine were confirmed. In 2017, 163 cases (119 among domestic, 38 
among wild and 6 infected animals) were confirmed in 23 regions of Ukraine. From January 1 to February 
22, 2018, 37 cases of this disease were officially registered, in particular in January 2018 − 18 outbreaks. In 
2015, there were five unfavorable places in connection with African swine fever in Poltava region – 
Pyriatyn, Hrebinka, Kremenchuk, and Hlobyne districts. In all cases, the cause of carrying the pathogen is 
irresponsible attitude of citizens to the requirements of the current veterinary legislation. In 2016, 10 unfa-
vorable cases concerning African swine fever (Khorol, Velyka Bahachka, Hlobyne, Lubny, Lokhvytsia, 
Hadiach, Kobeliaky, Hrebinka districts and the town of Hadiach) were registered in Poltava region includ-
ing 4 cases among wild boars and 6 among domestic pigs. In 2017, 21 unfavorable places in connection with 
African swine fever in Poltava region were registered including domestic pigs: 16 individual farms, 3 farms 
of different forms of ownership and 2 places in wild fauna, in which 193 domestic pigs fell ill and died and 2 
corpses of wild boars were found (Velyka Bahachka, Shyshaky, Kotelva, Karlivka, Chutove, Lubny, Hlobyne, 
Pyriatyn, Hadiach, Kobeliaky, Semenivka, Orzhytsia districts and the town of Lubny). In 2018, 8 unfavorable 
places concerning African swine fever (Chutove, Kremenchuk, Poltava, Dykanka, Myrhorod, Kotelva, Lub-
ny, and Kobeliaky districts) were registered in Poltava region.  The real level of ASF incidence in Ukraine 
remains uncertain due to the limited ability of the state veterinary services to quickly detect and confirm the 
diagnosis of the disease. According to experts’ forecasts, if there is no timely and effective control of the dis-
ease, the negative impact of its spreading is likely to increase and create new risks for farmers and pork pro-
cessing enterprises. 
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МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ В УКРАЇНІ ТА 
ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Г. О. Омельченко, М. О. Петренко, 
Полтавська державна аграрна академія, вул. Сковороди, 1/3, м. Полтави, 36003, Україна 
Н. О. Авраменко, 
Сумський національний аграрний університет, вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна 

Останніми роками АЧС поставила під загрозу український сектор свинарства. Поширення AЧС в 
Україні вже призвело до серйозних соціально-економічних наслідків. Хоча й було досягнуто певних 
результатів у знищенні цієї хвороби, втім її негативний вплив на внутрішній ринок м'яса триває. 
2014 року в північно-східній частині країни на території трьох областей (Луганська обл., Чернігів-
ська обл., Сумська обл.) виявлено 16 випадків захворювання. Загалом 2015 року зареєстровано 40 ви-
падків захворювань, а 2016 р. їхня кількість збільшилася майже у 2,3 раза і досягла максимуму (91 
випадок). 2016 року захворювання поширювалося ще більшими темпами і упродовж року підтвер-
джено 91 спалах АЧС (84 серед домашніх і 7 серед диких свиней) в 16 областях України. 2017 року 
підтверджено 163 випадки (119 серед домашніх, 38 серед диких і 6 інфікованих об’єктів) на терито-
рії 23 областей України. З 1 січня по 22 лютого 2018 р. уже офіційно зареєстровано 37 випадків цьо-
го захворювання, зокрема в січні 2018 р. – 18 спалахів. У Полтавській області 2015 року було зареєс-
тровано 5 неблагополучних пунктів з африканською чумою свиней: Пирятинський, Гребінківський, 
Кременчуцький та Глобинський райони. У всіх випадках причиною занесення збудника є безвідповіда-
льне ставлення громадян до вимог чинного ветеринарного законодавства. 2016 року в Полтавській 
області було зареєстровано 10 неблагополучних пунктів  африканською чумою свиней (Хорольський, 
Великобагачанський, Глобинський, Лубенський, Лохвицький, Гадяцький, Кобеляцький, Гребінківський 
райони та м. Гадяч); з них 4 випадки серед диких кабанів та 6 − домашніх свиней. 2017 року в Пол-
тавській області було зареєстровано 21 неблагополучний пункт з африканської чуми свиней, зокрема 
серед домашніх свиней: у населення − 16, у господарствах різних форм власності − 3 та в дикій фауні 
− 2, де захворіли і загинули домашні свині в кількості 193 голови та знайдено 2 трупи диких кабанів 
(Великобагачанський, Шишацький, Котелевський Карлівський, Чутівський, Лубенський, Глобинський, 
Пирятинський, Гадяцький, Кобеляцький, Семенівський, Оржицький райони та м. Лубни). 2018 року в 
Полтавській області було зареєстровано 8 неблагополучних пунктів африканською чумою свиней 
(Чутівський, Кременчуцький, Полтавський, Диканський, Миргородський, Котелевський, Лубенський 
та Кобеляцький райони). Реальний рівень розповсюдженості АЧС в Україні залишається невизначе-
ним через обмежені можливості державних ветеринарних служб швидко виявляти та підтверджу-
вати діагноз захворювання. За прогнозами експертів, якщо не здійснювати своєчасний та дієвий ко-
нтроль за хворобою, негативний вплив від її поширення, ймовірно, буде збільшуватися і зумовить 
нові ризики для фермерів і переробників свинини. 

Ключові слова: моніторинг, африканська чума свиней, свині, епізоотична ситуація, інфекційні 
хвороби.  
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В последние годы АЧС поставила под угрозу украинский сектор свиноводства. Распространение 
AЧС в Украине уже привело к серьезным социально-экономическим последствиям. Хотя и были до-
стигнуты определенные результаты по ликвидации этой болезни, однако ее негативное влияние на 
внутренний рынок мяса продолжается. В 2014 году в северо-восточной части страны на террито-
рии трех областей (Луганская обл., Черниговская обл., Сумская обл.) выявлено 16 случаев заболева-
ния. Всего в 2015 году зарегистрировано 40 случаев заболеваний, а в 2016 г. их количество увеличи-
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лось почти в 2,3 раза и достигло максимума (91 случай). В 2016 году заболевание распространялось 
еще большими темпами и в течение года подтверждена 91 вспышка АЧС (84 среди домашних и 7 
среди диких свиней) в 16 областях Украины. В 2017 году подтверждено 163 случая (119 среди до-
машних, 38 среди диких и 6 инфицированных объектов) на территории 23 областей Украины. С 1 
января по 22 февраля 2018 года уже официально зарегистрировано 37 случаев этого заболевания, в 
частности, в январе 2018 года − 18 вспышек. В Полтавской области в 2015 году было зарегистриро-
вано 5 неблагополучных пунктов по африканской чуме свиней: Пирятинский, Гребинковский, Кремен-
чугский и Глобинский районы. Во всех случаях причиной заноса возбудителя является безответ-
ственное отношение граждан к требованиям действующего ветеринарного законодательства. В 
2016 году в Полтавской области было зарегистрировано 10 неблагополучных пунктов по африкан-
ской чуме свиней (Хорольский, Великобагачанский, Глобинский, Лубенский, Лохвицкий, Гадячский, 
Кобеляцкий, Гребинковский районы и г. Гадяч), из них 4 случая среди диких кабанов и 6 − домашних 
свиней. В 2017 году в Полтавской области было зарегистрировано 21 неблагополучный пункт афри-
канской чумы свиней, в том числе среди домашних свиней: у населения − 16, в хозяйствах различных 
форм собственности − 3 и в дикой фауне − 2, где заболели и погибли домашние свиньи в количестве 
193 головы и найдены 2 трупа диких кабанов (Зеньковский, Шишацкий, Котелевский, Карловский, 
Чутовский, Лубенский, Глобинский, Пирятинский, Гадячский, Кобеляцкий, Семеновский, Оржицкий 
районы и г. Лубны). В 2018 году в Полтавской области было зарегистрировано 8 неблагополучных 
пунктов по африканской чуме свиней (Чутовский, Кременчугский, Полтавский, Диканьский, Мирго-
родский, Котелевский, Лубенский и Кобеляцкий районы). Реальный уровень распространенности 
АЧС в Украине остается неопределенным из-за ограниченных возможностей государственных ве-
теринарных служб быстро выявлять и подтверждать диагноз.  

Ключевые слова: мониторинг, африканская чума свиней, свиньи, эпизоотическая ситуация, ин-
фекционные болезни. 

 
Вступ 
Африканська чума свиней (АЧС, Pestis Africana suum) − це заразне захворювання, деякі ознаки 

якого можуть розвиватися доволі швидко, але не завжди є специфічними для встановлення остаточ-
ного діагнозу [4−6]. Збудник АЧС ‒ це ДНК-вмісний вірус сферичної форми, що належить до родини 
Asfaviridae [8, 9, 11]. Він дуже складний і проявляє значну генетичну мінливість [21]. Вірус АЧС за-
ражає клітини імунної системи та ініціює вироблення величезної кількості специфічних антитіл, які, 
на жаль, не здатні до повної нейтралізації збудника [13, 20]. Це і є однією з основних причин, чому 
виготовлення ефективної вакцини проти нього наразі неможливе [7, 14]. АЧС достатньо легко пере-
дається від хворої до здорової тварини, чому сприяє надзвичайна стійкість вірусу в навколишньому 
середовищі [6, 3].  

В умовах України лише домашні та дикі свині виду Sus scrofa можуть хворіти на АЧС. Усі інші 
тварини не сприйнятливі до збудника цієї хвороби. Вірус АЧС не передається людині і є безпечним 
для її здоров’я. Натепер виділено та описано 22 генотипи вірусу АЧС, однак більшість із них ніколи 
не виділялась за межами Африки [19]. У 2012−2019 рр. в Україні було виявлено вірус АЧС генотипу 
ІІ, що за останні 8 років набув широкого розповсюдження, прокрокувавши з Кавказу, через Європей-
ську частину Російської Федерації до Білорусі, України, країн Балтії та Польщі [11, 12, 14, 15, 18].  

У зв’язку з неблагополучною епізоотичною ситуацією щодо АЧС в Україні метою нашої роботи 
було провести аналіз розповсюдження АЧС серед свійських та диких тварин в Україні та Полтавській 
області. 

 
Матеріали і методи досліджень 
Аналіз епізоотологічного стану проводили, використовуючи дані Міжнародного Епізоотичного 

Бюро, ЄАБХП (Європейської Агенції з Безпеки Харчових Продуктів, EFSA), звіти Державної ветери-
нарної та фітосанітарної служби України, Державного науково-дослідного інституту з лабораторної 
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. 

 
Результати досліджень та їх обговорення 
2014 року в північно-східній частині країни на території трьох областей (Луганська обл., Чернігів-

ська обл., Сумська обл.) виявлено 16 випадків захворювання, з них: 11 реєстрацій – у Чернігівській 
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області.  2015 року захворювання виявлено в 11 областях України і знову найбільше (13 випадків) – у 
Чернігівській. Крім північних областей (Київська обл., Житомирська обл.) АЧС проникла у півден-
ний (Одеська обл., Миколаївська обл.) і західний (Рівненська обл.) регіони країни. Випадки АЧС ре-
єструвались як у популяціях диких свиней (з 2014–2015 років лісовий цикл АЧС став домінувати), 
так і серед свійських свиней, а нерідко й одночасно. Загалом 2015 року зареєстровано 40 випадків 
захворювань, а 2016 р. їхня кількість збільшилася майже у 2,3 раза і досягла максимуму (91 випадок). 

Станом на початок квітня 2017 року у країні було зареєстровано 60 таких випадків. Найчастіше 
хворіли свині (по 27 випадків) у Чернігівській та Одеській областях. Істотна чисельність виявлена у 
Полтавській (25 випадків) і Миколаївській (23 випадки). Понад 10 захворювань зареєстровано у Хар-
ківській, Сумській, Київській областях, в інших – менше ніж десять. Попри проведені заходи, 2016 
року захворювання поширювалося ще більшими темпами і упродовж року підтверджено 91 спалах 
АЧС (84 серед домашніх і 7 серед диких свиней) у 16 областях України (рис. 1). 
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Рис. 1. Поширення африканської чуми свиней в Україні за 2012−2017 роки 

Серед 244 випадків щодо АЧС за 2012 ‒ 2017 роки, більшість випадків припадало на приватний 
сектор (рис. 2) серед домашніх тварин (207) порівняно з дикими тваринами (37 відповідно). 
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домашні дикі інфікований об'єкт

Рис. 2. Кількість випадків африканської чуми свиней в Україні за 2012‒2017 роки 

2017 року підтверджено 163 випадки (119 серед домашніх, 38 серед диких і 6 інфікованих 
об’єктів) на території 23 областей України (рис. 3).  
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Рис. 3. Епізоотичний стан щодо африканської чуми свиней за 2017 рік в Україні (за даними Дер-
жавної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів) 

З 1 січня по 22 лютого 2018 р. уже офіційно зареєстровано 37 випадків цього захворювання, зок-
рема в січні 2018 р. – 18 спалахів. Якщо 2014 року випадки африканської чуми фіксували один раз на 
13 або 30 діб, то у 2017 і 2018 рр. цю інфекцію в Україні реєструють кожні дві доби. Упродовж 
останніх двох років АЧС охопила усі області України. Найбільше спалахів цього захворювання було 
зафіксовано в Полтавській (38), Одеській (36), Чернігівській (30), Миколаївській (30) та Харківській 
(25) областях.   

У зв’язку із проведенням систематичних щеплень проти класичної чуми свиней (рис. 4), маємо те-
нденцію до зменшення випадків захворювання на АЧС в Україні щодо приватного сектору за 2017 ‒ 
2018 роки 91 та 62 відповідно (рис. 5). 

Рис. 4. Кількість свиней, яких було щеплено проти класичної чуми свиней 
в Україні за 2017‒2018 роки 
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Рис. 5. Кількість неблагополучних пунктів щодо африканської чуми свиней 
в Україні за 2017‒2018 роки 

У Полтавській області в 2015 році було зареєстровано 5 неблагополучних пунктів з африканською 
чумою свиней: (Пирятинський, Гребінківський, Кременчуцький та Глобинський райони). У всіх ви-
падках причиною занесення збудника є безвідповідальне ставлення громадян до вимог чинного вете-
ринарного законодавства. 2016 року в Полтавській області було зареєстровано 10 неблагополучних 
пунктів з африканською чумою свиней (Хорольський, Великобагачанський, Глобинський, Лубенсь-
кий, Лохвицький, Гадяцький, Кобеляцький, Гребінківський райони та м. Гадяч), з них 4 випадки се-
ред диких кабанів та 6 − домашніх свиней.  

2017 року в Полтавській області було зареєстровано 21 неблагополучний пункт з африканської 
чуми свиней, зокрема серед домашніх свиней: у населення − 16, у господарствах різних форм власно-
сті − 3 та в дикій фауні − 2, де захворіли і загинули домашні свині в кількості 193 голови та знайдено 
2 трупи диких кабанів (Великобагачанський, Шишацький, Котелевський Карлівський, Чутівський, 
Лубенський, Глобинський, Пирятинський, Гадяцький, Кобеляцький, Семенівський, Оржицький райо-
ни та м. Лубни). 2018 року в Полтавській області було зареєстровано 8 неблагополучних пунктів з 
африканською чумою свиней (Чутівський, Кременчуцький, Полтавський, Диканський, Миргородсь-
кий, Котелевський, Лубенський та Кобеляцький райони). На даний час епізоотична ситуація по афри-
канській чумі свиней знаходиться під постійним контролем Головного управління Держпродспожив-
служби в Полтавській області. Робота по ліквідації спалахів африканської чуми свиней у неблагопо-
лучних пунктах триває. 

Реальний рівень розповсюдженості АЧС в Україні залишається невизначеним через обмежені мо-
жливості державних ветеринарних служб швидко виявляти та підтверджувати діагноз захворювання. 
За прогнозами експертів, якщо не здійснювати своєчасний та дієвий контроль за хворобою, негатив-
ний вплив від її поширення, ймовірно, буде збільшуватися і зумовить нові ризики для фермерів і пе-
реробників свинини. 

Висновки 
1. У зв’язку із проведенням систематичних щеплень проти класичної чуми свиней маємо тенден-

цію до зменшення випадків захворювання на АЧС в Україні щодо приватного сектору за 
2017‒2018 роки 91 та 62 відповідно. 

2. Поширення африканської чуми свиней на території Полтавської області має тенденцію до зме-
ншення: 2015 року – 5, 2016 року – 10, 2017 року – 21, 2018 року – 8 неблагополучних пунктів. 

Перспективи подальших досліджень. У подальшому планується провести моніторингові дослі-
дження щодо поширення АЧС серед свійських та диких тварин впродовж 2019 року.  
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