
ДЕРЖАВНА НАДЗВИЧАЙНА ИРОТИЕІНЮОТИЧНА КОМІСІЯ 
ІІРН ЛИСНЧАНСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

_ жовтня 2017 р.

Р І Ш Е Н Н Я №  10

засідання державної падзвичайної нроіиспічооі ичної комісії 
при Лиеичанській міській раді

Сьогодні проблема сказу так і лишається повністю невирішеною, тому що 
кількість виявлених випадків сказу серед тварин не стає меншою. Ситуація по 
сказу в Україні залишається напруженою, у 2017 р. зареєстровано 809 
неблагополучних пунктів, в яких захворіло 945 тварин. В Луганській області з 
початку року зареєстровано 32 неблагополучиях пунктів, в яких захворіло 57 
тварин (В Р Х  -11, Коти - 18, Собаки - 19, Лисиці - 5, Дикі тварини - З, Д РХ  - 1). 
На теперішній час в області залишилося 22 иеблагополучних пунктів по сказу, в 
яких проводяться оздоровчі заходи.

В м. Лисичанеьку протягом року випадки сказу зареєстровані у червні та 
жовтні місяцях. Наявність на території міста безпритульних тварин, які можуть 
контактувати з дикою фауною залишає загрозу виникнення сказу. За 9 місяців 
2017 р. 152 людини постраждало від иокусів тварин, з них 59 %  нанесли иокуеи 
невідомі тварини,.

Враховуючи вищезазначене, та з метою стабілізації епізоотичної ситуації 
щодо сказу тварин иа виконання рішення Д1111К при Луганській обласній 
державній адміністрації №8 від 1 *9.10.2017 р. Державна надзвичайна 
протиепізоотична комісія при Дисичаиській міській раді

ВИРІШИ :

1. Взяти до відома інформацію начальника Лнсичанського міського 
управління ГУ  Держпродсгіоживслужби в Луганській обл. про епізоотичну 
ситуацію щодо сказу тварин, заходи, що вживаються з метою недопущення 
занесення збудників цих інфекцій на територію міста.

2. Забезпечити профілактичне щеплення собак та котів проти сказу в 
містах Лисичанськ, 1 іоводружеськ. І Іривілля згідно План}' протиенізоотичних 
заходів по профілактиці основних заразних хвороб тварин на 2017 рік
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Термін - протягом 2017 р.



3. Встановити суворий контроль за дотриманням громадянами, 
підприємствами, установами та організаціями «Правил утримання домашніх 
тварин на території м. Лисичанська». До порушників застосовувати засоби 
адм і н і страти в ното впливу.

Лисичсінськш) ВИ  ГУ Н И  України в 
Луганській обл.. Управління політики 
Лисичанської м іської ради в області Ж К Г ,
) ІК А Т И N9 032806 
Термін постійно

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

У/ іравління по. і і тики
Лисичанської міської раби в області Ж К Г  
Термін постіішо

5. Через ЗМ І забезпечити проведення широкої роз’яснювальної роботи 
серед населення та власників тварин про небезпеку сказу та заходи 
профілактики цього захворювання.

Лержавна над івичаїта  
протиеп'паотичиа комісія при 

Лисинанській міськії/ раді. Відділ і питань 
внутрішньої політики, ;в 'я і к у  і 

громадкістн) т а  засобами масової 
інформації при . Чисичанській міській раді, 
Лисичанське міське і правління Г У  
Дермспродспоживслу.ж'би в . Луганськії) обл. 
Термін постіішо


