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ҚР АШМ Ветеринариялық
бақылау және қадағалау
комитетінің
Астана, Алматы қалалық және
облыстық аумақтық
инспекциялары басшыларына
ҚР АШМ Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті (бұдан әрі
- Комитет), келесіні хабарлайды.
Халықаралық эпизоотиялық бюроның (бұдан әрі - ХЭБ) 2016 жыл 20
қазан күніндегі ресми нотификациясына сәйкес Ресей Федерациясының,
Владимир облысының, Вышманово ауылының аумағында жануарлар
арасында аусыл ауруының (Foot and mouth disease) тіркелгені туралы
хабарланды.
Владимир облысы, 2016 жылы ХЭБ-мен аусыл ауруынан
вакцинациясыз ерікті аймақ құрамына жататындығын ресми түрде иеленген.
ХЭБ-ның Жер үсті жануарларының санитариялық кодексінің 8.8.2
бабына сәйкес, аусыл ауруына қарсы вакцинация (егу) жүргізілмейтін, аусыл
ауруынан бос аймақтың талаптарының біріне, белгіленген аймақта аусыл
ауруының соңғы 12 ай ішінде тіркелмегендігі болып табылады.
Жоғарыда жазылғанды ескере отырып, Комитетпен 2016 жылдың 25
қазанынан бастап Қазақстан Республикасына Ресей Федерациясы
субъектілері: (Башкортостан, Карелия, Коми, Марий Эл Республикасы,
Мордовия, Саха (Якутия), Солтүстік Осетия — Алания, Татарстан,
Удмурт Республикасы, Хакасия Республикасы, Чуваш Республикасы, Крым
Автономдық Республикасы, Камчат өлкесі, Красноярск өлкесі, Пермь өлкесі,
Архангельск облысы, Белгородск облысы, Брянск облысы, Владимир облысы,
Вологодск облысы, Воронеж облысы, Иванов облысы, Иркутск облысы,
Калининград облысы, Калуга облысы, Кемеров облысы, Киров облысы,
Кострома облысы, Курск облысы, Ленинград облысы, Липецк облысы,
Магадан облысы, Мәскеу облысы, Мурманск облысы, Нижегородск облысы,
Новгород облысы, Орлов облысы, Пенза облысы, Псков облысы, Рязань
облысы, Сахалин облысы, Свердловск облысы, Смоленск облысы, Тамбов

облысы, Тверь облысы, Томск облысы, Тула облысы, Ульяновск облысы,
Ярославль облысы, Ненец АО, Ханты-Мансийск АО, Чукотский ЯмалоНенецкий АО) аймақтарынан: аусылға бейім жануарларды, сиыр етін, шошқа
етін, қой етін, сүт және сүт өнімдерін, ХЭБ Кодексіне сәйкес жылулық
өндеуден өтпеген дайын өнімдер, аусылға бейім жануарларды союдан
алынған тағамға қолданылмайтын шикізаттар мен бұйымдарын, аусылға
бейім малдарды ұстауға, союға және өңдеуге қолданылған жабдықтарын,
жануарларға арналған азықтар мен азықтық қоспаларын кіргізуіне уақытша
шектеулер енгізеді.
Ақпаратты
мүдделі
мемлекеттік
органдарға
және
сыртқы
экономикалық қызметіне қатысушылар назарына жеткізуді тапсырады.
Негізі: 2016 жылғы 20 қазандағы ХЭБ хабарламалары.
Төрағаның м.а.

Т. Кабдолданов

Руководителям
территориальных инспекций
областей и гг. Астана, Алматы
Комитета ветеринарного
контроля и надзора МСХ РК
Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает следующее.
В официальной нотификации Международного эпизоотического бюро
от 20 октября 2016 года указано о случае регистрации ящура (Foot and mouth
disease) на территории Российской Федерации в д.Вышманово Владимирской
области.
Владимирская область входит в состав зоны, свободной от ящура без
применения вакцинации в Российской Федерации, официально присвоенного
МЭБ в 2016 году.
В соответствии со статьей 8.8.2 Санитарного кодекса наземных
животных МЭБ одним из требований к зоне, благополучной по ящуру, в
которой не ведётся вакцинация против ящура, является отсутствие случаев
ящура за последние 12 месяцев на территории данной зоны.
Учитывая вышеизложенное, Комитетом с 25 октября 2016 года
вводятся ограничения на ввоз в Республику Казахстан с территории
субъектов Российской Федерации, включенных в вышеуказанную зону
(Башкортостан, Карелия, Коми, Республика Марий Эл, Мордовия, Саха
(Якутия), Северная Осетия — Алания, Татарстан, Удмуртская Республика,
Республика Хакасия, Чувашская Республика, Автономная Республика Крым,
Камчатский край, Красноярский край, Пермский край, Архангельская
область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область,
Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область,
Иркутская область, Калининградская область, Калужская область,
Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курская
область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область,
Московская область, Мурманская область, Нижегородская область,
Новгородская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская
область, Рязанская область, Сахалинская область, Свердловская область,
Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская
область, Тульская область, Ульяновская область, Ярославская область,
Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Чукотский Ямало-Ненецкий АО):
восприимчивых к ящуру животных;
говядины;
свинины;
баранины;

молока и молочных продуктов;
готовые изделия, прошедшие тепловую обработку;
непищевого сырья и изделия, полученных от убоя восприимчивых к
ящуру животных;
бывшего в употреблении оборудования для их содержания, убоя и
переработки, кормов и кормовых добавок для животных;
кормов и кормовых добавок для животных животного и растительного
происхождения.
Информацию довести до сведения заинтересованных государственных
органов и участников ВЭД.
Основание: сообщения МЭБ от 20.10.2016 года.
И.о. председателя

Т. Кабдулданов

