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Р І Ш Е Н Н Я № 1 4 

засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 
при Лисичанській міській раді 

З початку 2018 року в місті було зареєстровано 6 осередків сказу, в яких 
захворіло та пало 9 тварин. На теперішній час 4 осередки оздоровлені та з них 
зняті карантинні обмеження. В двох осередках повністю не проведені заходи по 
локалізації та ліквідації сказу і вони залишаються відкритими. 

Всі осередки сказу розташовані по окраїні міста, в місцях, що контактують з 
лісовими масивами та зеленими зонами, а також в заплаві річки Сіверський 
Донець. В усіх випадках джерелом інфекції є дика фауна, тварини якої мігрують і 
на окраїну міста. Безпритульні тварини, які мають контакт з дикою фауною 
розповсюджують це захворювання по всьому міста. У всіх випадках сказу хворі 
тварини нанесли ушкодження людині. Постраждалі та контактні особи 
знаходяться під наглядом лікарів і отримують антирабічну допомогу. Крім того 
впродовж року з приводу нанесення покусів тваринами до лікувальних установ 
міста звернулося 192 особи, з них отримали покуси безпритульними тваринами 
115 осіб, що склало 60% від всіх укушених і тільки за 78 тваринами, що нанесли 
покуси було проведено ветеринарне спостереження щодо їх клінічного стану. 

В теперішній час на території омисних споруд №3 знаходиться на 
спостережені тварина (собака), яка мала контакт з дикою лисицею. Тварині 
проводиться курс вимушеного антирабічного щеплення. 

Враховуючи вищезазначене, та з метою стабілізації епізоотичної ситуації 
щодо сказу тварин Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при 
Лисичанській міській раді 

ВИРІШУЄ: 

1. Взяти до відома інформацію начальника Лисичанського міського 
управління ГУ Держпродспоживслужби в Луганській обл. про епізоотичну 
ситуацію щодо сказу тварин, заходи, що вживаються державною службою 
ветмедицини з метою недопущення розповсюдження цього захворювання на 
території міста. 

2. Продовжити роботу по регуляції чисельності безпритульних тварин. 

Управління політики 
Лисичанської міської ради, в області ЖКГ 
Термін ~ постійно 



3. Забезпечити профілактичне щеплення собак та котів проти сказу в 
містах Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля згідно Плану протиейізоотичних 
заходів по профілактиці основних заразних хвороб тварин на 20.1 8 рік 

Міська дероісавна лікарня ветеринарної 
медицини в м. Лисинанську 
Термін - протягом. 2018 р. 

4. Встановити суворий контроль за дотриманням громадянами, 
підприємствами, установами та організаціями «Правил утримання домашніх 
тварин на території м. Лисичанська». До порушників застосовувати засоби 
адміністративного впливу. 

Лисичанський ВИ ГУНП України в 
Луганській обл., Управління політики 
Лисичанської міської ради в області ЖКГ, 
Термін - постійно 

5. Здійснювати заходи з недопущення збільшення чисельності 
безпритульних тварин на території підприємств, в підвалах, під'їздах, горищах, в 
місцях збору сміття, харчових відходів тощо. 

Керівники підприємств, Управління політики 
Лисичанської міської ради в області. ЖКГ 
Терміні - постійно 

6. Звернутися до начальника Луганського обласного управління лісового та 
мисливського господарства про сприяння проведенню Попаснянською спілкою 
мисливців та рибалок заходів щодо приведення популяції лисиці до 
встановлених норм, а саме 0.5-1 голова на 1000 га угідь, а також проведенню 
відстрілу хижих та здичавілих тварин (бродячих котів та собак) в лісосмугах та 
ярках, прилеглих до міста, Лисичанськ, особливо в заплаві річки Сіверський 
Донець. 

Голова ДНПК при Лисичанській міській раді 
Термін-до 01.09.2018 р. 

7. У зв'язку з неповним виконанням Планів заходів по локалізації і 
ліквідації неблагополучних пунктів щодо сказу тварин в м. Лисичанську, 
затверджених рішеннями ДНПК при Лисичанській міській раді №11 від 
18.05.2018 р. та № 13 від 08.06.2018 р. продовжити дію карантинних обмежень в 
неблагополучних пунктах, встановлених вказаними рішеннями ДНПК. 

Термін - до повного виконання Планів 



8. Через ЗМІ забезпечити проведення широкої роз'яснювальної роботи 
серед населення та власників тварин про небезпеку сказу та заходи профілактики 
цього захворювання. 

Дероісавна надзвичайна 
протиепізоотична комісія при 

Лисичанській міській раді, Відділ з питань 
внутрішньої політики, зв'язку з 
громадкістю та засобами масової 
інформації при Лисичанській міській раді, 
Лисичанське міське управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Луганській обл. 
Термін - постійно 
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