
М ІСЬКА Н АДЗВИ ЧАЙ НА П РО ТИ ЕПІЗОО ТИ ЧНА КОМ ІСІЯ  
ПРИ ЛИ СИ ЧАН СЬКІЙ  М ІСЬКІЙ РАДІ

« і / »  2018 р .

Р І Ш Е Н Н Я  № 3

Про накладення карантинних 
обмежень на осередок сказу.

Розглянувш и інформацію начальника Лисичанського міського 
управління ГУ Держпродспоживслужби в Луганській області Ш пень Г.Г. про 
випадок загибелі безпритульної собаки, хворої на сказ, яка знаходилась та пала 
на території КП ЛЖ ЕК №8 за адресою: м. Лисичанськ вул. Ж овтнева, 311 
(діагноз на сказ встановлено 30.01.2018 р., експертиза ЛМ ДЛВМ  № 0048 п.м. 
1/18), та враховуючи складну епізоотичну ситуацію щодо сказу, керуючись 
законом України «Про ветеринарну медицину», Інструкцією про заходи щодо 
боротьби зі сказом тварин надзвичайна протиепізоотична комісія

В И Р І Ш У Є :

1. Оголосити неблагополучними по сказу вулиці:
•  вул. Жовтнева будинки 229,301,303,305,322,324,326,328,32-30,332
• вул. Героїв Сталінграда,
• вул. Літейна,
• вул. Клубна,
• вул. Севастопольська,
•  вул. Одеська.

2. Оголосити загрозливу на сказ зону (вулиці)
•  вул. Зарічна;
• вул. Коцюбинського;
• вул. Крилова;
• вул. Герцена;
• вул. Хімічна;
• вул. 50 років Жовтня;
• вул. Гер. Брестської Кріпості:
•  вул. Паркова
•  вул. Заводська;
• вул. Маршала Жукова;
• вул. Чкалова;
• вул. Молодої Гвардії.

•

3. Затвердити «План заходів по локалізації і ліквідації сказу тварин в м. 
Лисичанськ, зареєстрованого 30. 01.2018 р.» (додається).



4. Виконувати План заходів з профілактики сказу тварин в містах 
Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля на 2017-2020 роки, який 
затверджений рішенням ДНПК при Лисичанській міській раді 18.04.2017  
р. №4.

5. Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі 
Ж КГ організувати роботи щодо вилову безпритульних тварин в 
зазначених неблагополучній та загрозливій зонах.

6. Керівникам підприємств, установ, організацій міста провести реєстрацію 
і вакцинацію  проти сказу собак, які використовуються для охорони 
об ’єктів. Утримувати тварин згідно Правил утримання домашніх тварин 
на території міста Лисичанськ, затверджених рішенням Лисичанської 
міської ради від 30.03.2011 р. №10/161

7. Відділу з питань внутріш ньої політики, зв ’язку з громадкістю та засобами 
масової інформації Лисичанського виконкому надати інформацію в ЗМІ 
(за згодою ) про оголошення неблагополучного осередку щодо сказу та 
засоби профілактики даного захворювання.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Д Н П К  при 
Лисичанській міській раді 
за №  3 від 31.  01 .2 0 1 8  р.

План
заходів по локалізації і ліквідації вогнища сказу в місті Лисичанськ вул. Жовтнева, 311,

зареєстрованого ЗО. 01.2018 р.
№
і/іі

Завдання Термін виконання Виконавці

1 2 3 4

Організаційні заходи
1 Визначити та ввести карантинні обмеження на 

неблагополучну та загрозливу щодо сказу 
територію

До 31. 01.2018 р. ДНПК при Лисичанській міській раді

2 Заборонити проведення виставок собак, котів, вивіз 
їх за межи неблагополучної зони.

На період
карантинних
обмежень

М іськвиконком, Лисичанське міське управління 
ГУ Держпродспоживслужби в Луганській 
області, міська державна лікарня ветмедицини в 
м. Лисичанську

3 Провести роз’яснювальну роботу серед населення 
по профілактиці сказу

Лютий - березень

2 0 1 8  р

Лисичанське міське управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Луганській області, 
Лисичанська міськрайонна філія ДУ 
«Луганський обласний лабораторний центр МОЗ 
України», Управління з виконання політики 
Лисичанської міської ради в галузі Ж КГ , відділ з 
питань внутріш ньої політики, зв ’язку з громад 
кістю та засобами масової інформації, міські ЗМ1,



4 В неблагополучній та загрозливих зонах 
організувати вилов безпритульних тварин

Лютий - березень
2018 р

Управління з виконання політики Лисичанської 
міської ради в галузі Ж КГ

П ротиепізоотичні и протиепідемічні заходи

5 Провести сумісне епізоото-епідемічне обстеження 
осередку сказу у собаки

31. 01.2018 р Лисичанське міське управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Луганській області, 
міська державна лікарня ветмедицини в м. 
Лисичанську, Лисичанська міськрайонна філія 
ДУ «Луганський обласний лабораторний центр 
МОЗ України».

6 Провести опитування та визначити коло контактних 
осіб та заходи щодо профілактики сказу серед 
контактних

До 31. 01.2018 р Лисичанська міськрайонна філія ДУ Луганський 
обласний лабораторний центр МОЗ України.

7 Провести опитування громадян, клінічний огляд 
тварин. Визначити підозрілих на захворювання і 
зараження тварин.

Протягом
карантинних
обмежень

М іська державна лікарня ветмедицини в 

м. Лисичанську

8 Провести щеплення проти сказу всього 
сприятливого поголів’я тварин в карантинній зоні, 
що, визначена.

Лютий - березень

2018 р

М іська державна лікарня ветмедицини в 

м. Лисичанську

9 В осередку сказу провести заключну дезінфекцію До 01. 02.2018 р М іська державна лікарня ветмедицини в 

м. Лисичанську

10 Забезпечити лікувально-профілактичну допомогу 
контактній особі Лутай Ю.Д.

Згідно схеми 
надання 
лікувальної 
допомоги

Управління охорони здоров’я



11 Забезпечити лікувально-профілактичні заклади Лютий - березень Управління охорони здоров’я
вакциною для профілактики сказу, створити запас 2018 р
антирабічних препаратів.

Начальника Лисичанського 
міського управління
ГУ Держпродспоживслужби в Луганській


