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Наведені результати досліджень щодо кількості випадків спалахів сибірки з 1994 до жовтня 2016 рр. Встановле-

но, що протягом цього періоду кількість випадків захворювання та кількість хворих та сибірку тварин на території 

України зменшується. Проте загроза спалахів залишається у зв’язку з великою кількістю скотомогильників та нена-

лежного їх утримання. Впродовж 21 року найвищий відсоток хворих тварин відмічали в Волинській (21,17 %), а 

найнижчий – у Тернопільській (0,16 %), відсутність – у Житомирській областях. Слід вважати небезпечними щодо  

майбутніх спалахів сибірки насамперед Вінницьку, Черкаську, Хмельницьку, Харківську, Одеську та Київську обла-

сті. Епізоотичні дані випадків сибірки в різних областях України дають можливість прогнозувати можливість виник-

нення нових спалахів на цих територіях та визначати райони з підвищеним ризиком. 
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Постановка проблеми. Сибірка – це зоонозне захворювання, яке продовжують реєструвати 

у традиційно ендемічних регіонах. Актуальність проблеми зумовлена екологофізіологічними 

властивостями Bac. anthracis спричинювати захворювання людей і тварин, тривалий час збері-

гатися у ґрунті та можливістю використання як агента для біологічної зброї. Це свідчить про 

постійну загрозу виникнення цього захворювання. Спалахи сибірки спостерігаються у багатьох 

країнах Європи, Азії та інших регіонах земної кулі.  

Таким чином, слід зазначити про необхідність постійного моніторингу поширення спалахів, із 

метою прогнозування епізоотичної ситуації, попередження виникнення та поширення сибірки.  

Аналіз досліджень і публікацій. Згідно з одними літературними даними [1–2], щорічно в 

світі реєструють від 2000 до 20000 випадків захворювань на сибірку, проте, за даними інших – 

від 20 до 100 тис. випадків на рік [3]. Найбільшу кількість хворих людей на сибірку зареєстро-

вано в Китаї [4]. Проблема цього захворювання постійно існує в Індії [5], Судані [6], Чеченсь-

кій республіці та республіці Інгушетія [7]. Значні епідемії сибірки також реєстрували в Зімбаб-

ве (більше 10000 випадків протягом 1979–1985 рр.) [8], у Грузії, Казахстані, Киргизстані [9–10] 

та в Росії [11], Китаї, Республіці Таджикистан, у країнах Азії (Бангладеш, В’єтнамі, Індії, Індо-

незії, Ірані), Африки (Гвинеї-Біссау, Зімбабве, Замбії, Конго, Судані), у Європі (Італія, Румунія, 

Хорватія, Швеція, Сербія), у Америці (Канада, Аргентина, Колумбія, Перу). Деякі з них стали 

причиною масштабних спалахів сибірки серед людей [12].  

За 2013 р. згідно з даними Россельхознадзору було зареєстровано 3 спалахи [13], у Грузії – 

12 спалахів та по 1 спалаху у Азербайджані, Киргизстані, Арменії, Таджикистані. У Африці се-

ред великої рогатої худоби зафіксовано 40 спалахів (захворіло сотні гол.) [14–15].  

За інформаційними даними МЕБ «Про захворювання тварин у країнах світу у 2013 році» 

реєстрували випадки захворювання на сибірку у Беніні (2 випадки), Азербайджані (2), Вірме- 

нії (2), Киргизстані (2), Швеції (3), Лесото (3), Німеччині (2), Хорватії (2), Ботсвані (2), Польщі (2), 

Казахстані (2), Словакії (1), Італії (3) та на Тайвані (1), у Ізраїлі (1 випадок) [16].  

За інформацією МЕБ за 2014 р. у світі було зареєстровано 15 вогнищ захворювань сільсько-

господарських тварин на сибірку: Казахстані (1), Польщі (1), Румунії (1), Лесото (1), Германії (1), 

Хорватії (1), Ботсвані (1), Словаччині (1) (1), Італії (2) [17].  

Не став виключенням щодо виникнення нових спалахів сибірки і 2015 рік. Зареєстровано 17 

випадків захворювання у Киргизії, Канаді [18], Ізраїлі [16], Ботсвані (2) [16], Лесото (2), Маке-

донії (1), Словенії (1), Росії [19] та ін. країнах. Згідно з літературними даними, у Росії щорічно 

виявляють випадки сибірки серед сільськогосподарських тварин (100–300 гол.) та людей (1020 

чоловік) [20], проте це випадки спорадичного характеру [21]. 
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У період із січня до вересня 2016 року реєстрували випадки захворювання у Ботсвані (3.02), 

Киргизстані, Казахстані (22.06; 1.07; 11.07; 8.08; 7.09) та Україні (19.03), Румунії (8.06), Італії 

(21.06; 07; 6.09, 16.09), Швеції (18.07; 9.08; 9.09), Росії (5.08), Франції (9.08; 6.09; 12.09).  

Існують літературні дані щодо виникнення і розвитку сибірки у різні часи на території 

України. Відповідно до «Каталогу стаціонарно-неблагополучних на сибірку пунктів на терито-

рії Української РСР 1920–1978 рр.» було зареєстровано 24502 спалахи в 9632 населених пунк-

тах, а в каталозі Санітарно-епідеміологічної служби України – 9108 неблагополучних пунктів 

[22]. Лише на території Запорізької області зареєстровано 350 населених пунктів, на яких у різ-

ні роки було виявлено захворювання на сибірку [23]. 

За даними Завірюхи Г.А. та інших вчених, епізоотична ситуація щодо сибірки в Україні та 

інших країнах світу досить складна і напружена [24–25].  

Узагальнюючи результати досліджень літературних даних – сибірка не лише захворювання 

минулого, а й сьогодення. У різноманітних країнах, із проведенням адекватних профілактичних 

заходів, сибірка має спорадичний характер, проте, як свідчать дані, це захворювання потребує 

подальшого вивчення на рівні світу.  

Мета досліджень – провести аналіз даних епізоотичних спалахів сибірки на території Укра-

їни в період із 1994 до жовтня 2016 рр. 

Матеріал і методика досліджень. Дослідження були проведені згідно з даними Державно-

го Комітету ветеринарної медицини України [26–31] на базі Білоцерківського національного 

аграрного університету кафедри мікробіології та вірусології.  

Основні результати дослідження. За результатами систематизації та аналізу даних щодо 

спалахів сибірки на території України за 1994–2016 роки встановлено, що динаміка їх кількості 

має стабільну тенденцію до зниження, тоді як у інших країнах світу цього не спостерігається. 

Протягом дослідного періоду найбільшу кількість випадків захворювання тварин на тери-

торії України відмічали у 1994 році (30), у наступні роки спостерігали поступове зниження 

(1995 р. – 24, 1996–20,1998 та 2000 рр. – по 11, 2002 та 2003 – по 4) (рис.1).  

Слід відмітити, що після підвищення кількості хворих тварин спостерігається різке зни-

ження. Так у 1994 р. реєстрували 218 гол. хворих тварин, а у 1995 р. – 29 гол., із поступовим 

зниженням кількості протягом 3-х років. Подібну амплітуду спостерігали і у 1999–2000 рр. 

(у 1999 р. кількість хворих тварин сягала 123 гол. по країні, а у 2000 р. – кількість знизилась 

до 75 гол).  
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Рис. 1. Графік кількості спалахів сибірки серед тварин в Україні з 1994 до жовтня 2016 рр.  

 

Найбільшу кількість хворих тварин в Україні (рис. 2) реєстрували у 1994 р. (218 гол.), 1999 

(123 гол.), у 2000 (75 гол.) та 2001 роках (70 гол.).  
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Рис. 2. Графік кількості хворих тварин на сибірку в Україні з 1994 до жовтня 2016 рр.  

 

Так у 2001 році було зареєстровано 14 випадків сибірки (70 хворих тварин). У Київській об-

ласті зареєстрованих випадків серед людей було 7, зокрема у с. Червоне і Лозовий Яр Яготин-

ського району. Тоді як у 2002 році, серед тварин, було виявлено 4 випадки, зокрема один у 

с. Красне Згурівського району [32]. Проте, враховуючи наявність в області 485 стаціонарно-

неблагополучних із сибірки пунктів та 583 худобомогильників (у т.ч. 439 – діючих), із яких 

значна частина не відповідає ветеринарно-санітарним вимогам, не виключається і сьогодні мо-

жливість ускладнення ситуації [32].  

Тенденція щодо зниження кількості спалахів спостерігається паралельно зі зменшенням кі-

лькості поголів’я основних видів тварин, сприйнятливих до сибірки (рис. 3). 
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Рис. 3. Кількість поголів’я тварин в господарствах України, тис. гол.  

Так, наприклад, за даними Держкомпостату, в період із 1980 до 2010 рр. кількість великої 
рогатої худоби зменшилася із 25552 до 4826,7 тис. гол., тобто на 81,1 %. Кількість дрібної рога-
тої худоби зменшилася з 9184,1 до 1832,5 тис. гол., а свиней із 20149,4 до 7576,6 тис. голів, 
зниження складало 80 та 62,4 %, відповідно.  

Отже, не зважаючи на проведення ветеринарно-санітарних заходів та вакцинації тварин від 
сибірки, отримані дані вказують на наявність залежності кількості спалахів цього захворювання 
від кількості поголів’я тварин, оскільки на частку ВРХ припадає найбільша кількість спалахів. 

Серед людей у 1995–1999 рр. на сибірку захворіло 92 людини [33]. Значні підйоми захво-
рювання спостерігали у 1994 р. (28 хворих), у 1997 р. у Донецькій області (с. Привільне, виник 
спалах на тваринницькій фермі серед ВРХ, тварини були не вакциновані, у цьому вогнищі за-
хворіло 34 людини: септична форма, 3 людини загинуло), у 1999 р. (14 випадків, один з яких 
був у Херсонській області – захворіло 53 корови і 8 людей) – контактувало зі збудником близь-
ко 1000 чоловік), у 2001 р. (9 випадків: 2 населених пунктах Київської області захворіло 39 тва-
рин і 8 людей – шкірна форма), у 2008 р. 91 випадок), 2012 (21 випадок). За період із 1995 до 
2012 рр. на території України було зареєстровано 83 випадки захворювань людей, із них 1 ви-
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падок у 2008 році (серед тварин не реєстрували). Слід відзначити відсутність захворювання з 
2005 до 2007 та з 2009 до 2011 роки (проте, серед тварин реєстрували).  

Найбільш неблагополучною ситуація була у 1997 році, коли зареєстрували 38 випадків та у 
1999 році – 14 випадків. У 2012 році (03.05) було зареєстровано 1 випадок у м. Звенигорода 
Черкаської області [26–31]. За даними МНС України, це були наслідки грубих порушень вете-
ринарно-санітарних правил утримання, забою, реалізації м’ясної продукції, без відповідної са-
нітарно-ветеринарної експертизи [34]. 

Серед тварин, з часом, кількість хворих на сибірку продовжує зменшуватися, з 2008 до 2009 рр. 

в Україні хворих тварин не виявлено.  
У 2011 році було зареєстровано випадок захворювання лише однієї тварини [2, 29]. У 2012 р. 

було зареєстровано лише 3 спалахи сибірки серед тварин: у Черкаській області (2) та у Запорі-
зькій (1) [35]. Водночас, значно зменшилася захворюваність і серед людей.  

Слід відзначити, що за даними наших досліджень за 2013–2015 рр. серед сільськогосподарських 

тварин не виявлено жодного лабораторно-підтвердженого випадку захворювання на сибірку. 

Найбільша кількість зареєстрованих випадків була у Вінницькій (18), Черкаській (13), Хмель-

ницькій (13), Луганській (13), Харківській (12), Волинській (12) та Одеській (12 випадків) областях.  
Впродовж дослідних років (21 р.) зовсім не реєстрували захворювання у Житомирській об-

ласті. Водночас зареєстрували 1 випадок із захворюванням 1 тварини у Тернопільській області.  

Найбільшу кількість хворих тварин (рис. 4) за рік спостерігали у Волинській (125 гол., 1994 р.), 

Луганській (58 гол., 1994 р.), Херсонській (99 гол., 1999 р.), Одеській (48 гол., 2000 р.), Київській 

областях (41 гол., 2001 р.).    

7 18

134

5 15

0
2

23452

8
69

57

736
6

7
1 22

75

41

41

8

2

кількість хворих тварин (гол.)

1 АР Крим (7)

2 Вінницька (18)

3 Волинська (134)

4 Дніпропетровська (5)

5 Донецька (15)

6 Житомирська (0)

7 Закарпацька (2)

8 Запорізька (23)

9 Івано-Франківська (4)

10 Київська (52)

11 Кіровоградська (8)

12 Луганська (69)

13 Львівська (5)

14 Миколаївська (7)

15 Одеська (73)

16 Полтавська (6)

17 Рівненська (6)

18 Сумська (7)

19 Тернопільська (1)

20 Харківська (22)

21 Херсонська (75)

22 Хмельницька (41)

23 Черкаська (43)

24 Чернівецька (8)

25 Чернігівська (2)

 

Рис. 4. Дані щодо захворювання на сибірку в різних областях України,  

 з 1994 до жовтня 2016 рр. (кількість хворих тварин). 

Найбільшу кількість хворих тварин за дослідний період із 1994 до 2015 рр. (рис. 3) спосте-

рігали у Волинській (134 гол.), Херсонській (75 гол.), Одеській (73 гол.), Луганській (69 гол.), 

Київській (52 гол.) областях.  

Найбільший відсоток кількості хворого поголів’я тварин на сибірку від загальної кількості 

хворих (633 гол. за 21 рік і 10 міс.) в Україні припадає з 1994 до 2016 рр. на Волинську (134 

гол.) – 21,17 %, Одеську (73 гол.) – 11,53, Херсонську (75 гол.) – 11,85, Луганську (69 гол.) – 

10,9, Київську (52 гол.) області – 8,21 %.  

У відсотковому співвідношенні найвищий рівень кількості випадків захворювання на сибір-

ку серед тварин (рис. 5) був у Вінницькій (10,28 %), Черкаській (8), Луганській (7,43), Хмель-

ницькій (7,43), Волинській (6,9), Одеській (6,86) та Харківській (6,86 %) областях.  
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Рис. 5. Відсоток випадків захворювання тварин по областях України  від загальної  

кількості випадків за 21 рік, %. 

 

Останній випадок захворювання тварин на сибірку було зареєстровано 19.03.2016 року, у 

м’ясі забитої свиноматки, яку утримували у підсобному господарстві м. Чугуїв Чугуївського 

району Харківської області. Фахівцями ветеринарної служби вилучено та утилізовано залишки 

м’яса та сала хворої тварини. За 17 особами, які контактували та вживали неякісну продукцію 

було встановлено медичне спостереження. Ознак захворювання у них не виявлено. Попередні 

випадки захворювання на цій території були зареєстровані в с. Маспаново Чугуївського району 

у 1998 році.  

Таким чином, із 1994 до жовтня 2016 рр. кількість випадків захворювання та кількість хво-

рих тварин на сибірку на території України зменшується, проте загроза спалаху сибірки зали-

шається у зв’язку з великою кількістю худобомогильників, неналежного їх утримання та спо-

собом існування збудника в навколишньому середовищі. Впродовж 21 року найвищий відсоток 

хворих тварин відмічали у Волинській (21,17 %), а найменший – у Тернопільській (0,16 %), від-

сутність – у Житомирській областях. 

У нашій країні контроль епізоотичного процесу щодо захворювання на сибірку проводиться 

шляхом активної імунізації сприйнятливого поголів’я, проте спалахи цього захворювання пос-

тійно спостерігаються в тому чи іншому регіоні. 

Висновки. За результатами досліджень, кількість випадків спалахів сибірки за останні роки 

на території України знизилася, проте це не є ознакою зменшення їх у майбутньому. Епізооти-

чні дані випадків сибірки в різних областях України дають можливість прогнозувати можли-

вість виникнення нових спалахів на цих територіях та визначати райони з підвищеним ризиком. 

Слід вважати небезпечними щодо майбутніх спалахів сибірки насамперед Вінницьку, Черкась-

ку, Хмельницьку, Одеську, Харківську та Київську області. 

У перспективі подальших досліджень планується вивчення епізоотичних даних спалахів 

сибірки на території України та інших країн. 
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Анализ данных эпизоотических вспышек сибирской язвы на территории Украины (период 1994–2016 гг.) 

И. А. Рубленко, В. Г. Скрипник  

Приведены результаты исследований по количеству случаев вспышек сибирской язвы с 1994 по октябрь 2016. 

Установлено, что в этот период количество случаев заболевания и количество больных сибирской язвой животных 

на территории Украины уменьшается. Однако угроза вспышек остается в связи с большим количеством скотомоги-

льников и ненадлежащего их содержания. В течение 21 года самый высокий процент больных животных отмечали в 

Волынской (21,17 %), а наименьший – в Тернопольской (0,16 %), отсутствие – в Житомирской областях. Следует 

считать неблагоприятными относительно будущих вспышек, прежде всего Винницкую, Черкасскую, Хмельницкую, 

Харьковскую, Одесскую и Киевскую области. Эпизоотические данные случаев сибирской язвы в различных облас-

тях Украины дают возможность прогнозировать возможность возникновения новых вспышек на данных территори-

ях и определять районы с повышенным риском. 

Ключевые слова: сибирская язва, эпизоотическая ситуация, распространение, вспышки, анализ, животные, риск. 

 

Data analysis epizootic outbreaks of anthrax in Ukraine (1994–2016) 

I. Rublenko, V. Skripnik  

Anthrax is a zoonotic disease, which continues to register in traditionally endemic regions. This indicates a constant 

threat of this disease. Anthrax Outbreaks observed in many countries of Europe, Asia and other regions of the globe. Thus, it 

must be noted about the need to monitor the spread of outbreaks, with the purpose of forecasting of epizootic situation, pre-

vent the emergence and spread of anthrax. 

It should be noted that after the increase of the number of sick animals observed a sharp decline. A similar amplitude ob-

served in 1999–2000 (in 1999, the number of sick animals reached 123 around the country, and in 2000 the number of 

dropped to 75).  

In 2001, there were 14 cases of anthrax in Kyiv region reported cases among men was 7, particularly in Chervone village 

and the Lozoviy Yar of Yagotyn district. As in 2002, among the animals, has been found 4 cases, including one in the village 

of Krasne Zgurìvs District. However, given the presence in the area of 485 permanently-dysfunctional on anthrax points and 

583 disposal (including 439 – current), of which a large part does not meet veterinary-sanitary requirements, not excluded, 

and by this time the possibility of complications of the situation.  

Over time, the number of patients on anthrax animals keeps decreasing and from 2008 to 2009 in Ukraine sick animals 

were notfound. In 2011, was registered only one case of animal diseases. In 2012, there were only 3 anthrax outbreaks among 

animals: in Cherkassy Region (2) and Zaporozhe (1).  

During the research (21 years) diseases are not registered in Zhitomir region. At the same time registered 1 case of dis-

ease of 1 animal in the Ternopol region.  

The largest number of sick animals per year observed in Volyn (125 animals, 1994), Luhansk (58 animals, 1994), Kher-

son (99 animals, 1999), Odessa (48 animals, 2000), Kyiv (41 animals, 2001).  
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The largest percentage of the number of sick livestock anthrax animal from the total number of patients (633 animals for 

21 years and 3 months) in Ukraine comes from 1994 till 2016 to the Volyn (animals 134) – 21.17 %, Odessa (animals 73) – 

11.53, Kherson (75 animals) – 11.85, Luhansk (69 animals) – 10.9, Kyiv (52 animals) area – 8.21 %.  

As a percentage ratio of the highest level of the number of cases of anthrax among animals was in Vinnitsa (10.28 %), 

Cherkassy (8), Luhansk (7.43) Khmelnitsky (7.43), Volyn (6.9), Odessa 96.86) and Kharkov (6.86 %) areas.  

The last case of the anthrax disease in animal was registered 19.03.2016 year in meat sows, which held in a subsidiary 

farm village Chuguev Cuguev district of Kharkov region. The experts of the veterinary service removed remains of meat and 

fat of a sick animal. 17 persons who contacted and used products were found to medical surveillance. Signs of disease are not 

found in them. Previous cases of this territory have been registered in the village of Maspanovo Cuguevskov area in 1998.  

Thus, from 1994 to October 2016, the number of cases and the number of sick animals and anthrax, but the threat of an 

outbreak of anthrax remains in touch with lots of disposal of animals and improper their content. During 21 years with the 

highest percentage of sick animals observed in Volyn (21.17 %) and, as the smallest – in Ternopol (0.16 %), lack of – in vol-

unteering. In our country, epizootic control process for disease anthrax held by immunization of livestock, but this disease is 

constantly reminding them in the region. 

According to the research, the number of cases of outbreaks of anthrax in recent years, in Ukraine has decreased, but this 

is not a sign of decreasing in the future. Epizootic situation of these anthrax cases in different regions of Ukraine make it 

possible to predict the possibility of new outbreaks in the territories and to identify areas of high risk. Should be considered 

candidates for future outbreaks primarily is Vinnitsa, Cherkassy, Khmelnitsky, Odessa, Kharkov and Kiev region. 

In our country control of epizootic disease process on anthrax is made by active immunization of susceptible livestock, 

but outbreaks of the disease occur regularly in a particular region. 

According to the research, the number of outbreaks of anthrax in recent years in Ukraine has decreased, but this is not a 

reduction in the future. Epizootic data anthrax cases in different regions of Ukraine make it possible to predict the possibility 

of new outbreaks in these areas and identify areas at risk. It should be considered unsafe for future outbreaks of anthrax first 

Vinnytsia, Cherkasy, Khmelnitsky, Odessa, Kharkiv and Kyiv region. 

In the future, further research is planned to study these epizootic outbreaks of anthrax in Ukraine and other countries. 

Key words: anthrax, epizootic situation, distribution, flashes, analysis, animals, risk. 
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