ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України “Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації
метапневмовірусної інфекції птиці ”
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Законом України “Про ветеринарну медицину” визначено основні завдання
в галузі ветеринарної медицини. Одним з пріоритетних завдань відповідно до
цього Закону є захист тварин та людей від збудників інфекційних хвороб та
усунення ризиків при виникненні таких хвороб.
Метапневмовірусна інфекція птиці (МПВІ) – висококонтагіозне
захворювання домашньої та дикої птиці, яке характеризується респіраторними
розладами і зниженням яєчної продуктивності.
Це спільна назва двох подібних за клінічними ознаками респіраторних
синдромів, які спостерігаються у різних видів птиці, а саме: у індиків –
ринотрахеїт (Turkey Rhino Tracheitis – TRT) - висококонтагіозне захворювання,
що характеризується ураженням верхніх дихальних шляхів, у курей та курчат синдром набряклої голови (Swollen head syndrome - SHS), що супроводжується
набряканням голови. Раніше цю хворобу називали пневмовірусом птиці, а
нещодавно перейменували у метапневмовірусну інфекцію.
Виникнення та розповсюдження інфекційних хвороб у птахогосподарствах
різних форм власності та подальше поширення їх через продукцію птахівництва.
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метапневмовірусної інфекції в Україні проводяться спорадично, тому фактичний
епізоотичний стан щодо метапневмовірусної інфекції не встановлений.
Економічні збитки складаються з втрат, обумовлених смертністю від
низької конверсії корму, підвищеним вибраковуванням птиці, зниженням
продуктивності (у бройлерів - зниження середньодобового приросту, у несучок
зниження несучості на 5-30% і виводимості курчат, у індичок - зниження
несучості до 70%), витратами на антибіотикотерапію.
При здійсненні імпортно-експортних операцій з продукцією птахівництва,
особлива увага приділяється контролю наявності інфекційних хвороб птиці, у
тому числі метапневмовірусної інфекції.
Таким чином, захворювання птиці метапневмовірусною інфекцією в Україні
може спричинити збитки у сфері птахівництва і взагалі в державі. Крім того, існує
необхідність у визначенні заходів безпеки у птахогосподарствах для забезпечення
профілактики та ліквідації метапневмовірусної інфекції птиці.
На даний час в Україні не існує нормативного акта (Інструкції) з
профілактики та ліквідації цієї інфекційної хвороби.
Беручи до уваги те, що дана інфекція може спричинити збитки та втрати у
птахівництві існує загроза захворювання людей на метапневмовірусну інфекцію,
враховуючи досягнення та розробки сучасної науки щодо діагностики, лікування,
профілактики захворювання на метапневмовірусну інфекцію, виникла
необхідність у розробці проекту наказу “Про затвердження Інструкції з
профілактики та ліквідації метапневмовірусної інфекції птиці” (далі-Інструкція).
Своєчасність, доцільність, ефективність такого документа доведено вимогою
часу.
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2. Мета і шляхи її досягнення
Мета розробки Інструкції полягає в забезпеченні епізоотичного
благополуччя України щодо метапневмовірусної інфекції птиці, покращення
методів боротьби з цим захворюванням, покращення можливостей реагування при
спалаху та оздоровлення неблагополучних птахогосподарств, а також зменшення
або усунення ризиків виникнення та поширення метапневмовірусної інфекції у
птахівничих господарствах різних форм власності, усунення ризиків виникнення
захворювання людей, визначення заходів безпеки у птахогосподарствах для
забезпечення профілактики та ліквідації метапневмовірусної інфекції птиці.
3. Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання діє Закон України “Про ветеринарну
медицину”.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу потребує погодження з Міністерством охорони здоров’я
України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною
регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві
юстиції України.
6. Регіональний аспект
Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративнотериторіальних одиниць, а також функціонування місцевого самоврядування,
прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.
61. Запобігання дискримінації
У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.
7. Запобігання корупції
У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорювання
Проект наказу розміщено та оприлюднено на офіційних веб-сайтах
Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.
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10.
Оцінка
регуляторного впливу
Проект наказу є регуляторним актом.
101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Проект наказу не має впливу на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття наказу забезпечить у повній мірі організацію та контроль за
епізоотичною ситуацією щодо метапневмовірусної інфекції птиці, покращення
методів боротьби з цим захворюванням, покращення можливостей реагування на
спалах та оздоровлення неблагополучних птахогосподарств та визначить заходи
безпеки у птахогосподарствах для забезпечення профілактики та ліквідації
метапневмовірусної інфекції птиці.

Перший заступник Міністра
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