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

« АсЖА&ЛЯ?!/ 2018 р.

Р І Ш Е Н Н Я  № 11

Про накладення карантинних 
обмежень на неблагополучний 
по сказу пункт.

Розглянувши інформацію начальника Лисичанського міського управління 
Г У  Держпродспоживслужби в Луганській області Шпень Г.Г. про випадок 
нанесення покусів людині безпритульною кішкою, хворою на сказ, що пала на 
подвір’ї гр. Ш евякова Б.О., який мешкає за адресою: м. Лисичанськ вул. 
Докучаєва, 23 (діагноз на сказ встановлено 18.05.2018 р., експертиза ЛМДЛД 
№ 0347 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. Вогнищем сказу тварин вважати двір знаходження загиблої тварини:
• вул. Докучаєва, 23.

2. Визначити територію неблагополучну щодо сказу тварин (вулиці): 
Громова (від буд 28), ім. Тельмана, Волгоградська, ім. Осіпенка, Рижська, 
ім. Сємашко, ім. Сосюри (до буд. 294), ім. Димит рова (до буд. 91), 
Таганрогська, М аріупільська, ім. Докучаєва, ім. Тюленіна, Нова, Дніпровська, 
ім. Айвазовського, Волгоградська, ім. Ш евченка (до буд. 25), ім. Молокова, 
ім. Передельського, Рудоремонтна, ім. Туполєва, Уральська, пров. Базарний , 
ім. Добролюбова, Залізнича, ім. Гаєвого, ім. Кузнєцова, Лісова, Ш ахтарська, 
Хмельницька, ім. П. Тичини, ім. О. Коиіевого, Вугільна, Ц егляна, ім. Папаніна, 
ім. Космодемьянської, пров ім. Папаніна, Руднєва, ім. Стаханова, Молодіжна, 
ім. Пушкіна, Челябінська, Змагання, Осьмушин Яр, Світла, ім. МЮД, 
ім. Иевського, Донсодівська, Содівська, Набереж на, ім. 2-го вересня, 
Партизанська, ім. Маресьєва, ім. М. Рильського, пров. Алтайський, пров. 
Гірничий, Гора Попова, пров. Донсодівський .

3. Визначити загрозливу на сказ тварин зону (вулиці)
ім. Малиновського, ім. П. Морозова, ім. Кочу бея, 1905 року, ім К. Цеткін, 
Содова, Орловська, Сіверодонецька, пров. Червоний, ім. Гайдара (до буд. 63), 
Ліпецька, ім. М енделєєва (до буд. 31), пров. ім. Маяковського, пров. Горлових, 
ім. Пугачова, Руднична, ім. Бебеля, ім. Сурикюва, ім. Володарського, 
ім. Чечеріна, Горіхівська, ім. Куйбишева, Комінтерна, Профінтерна, 
ім. Чернишова, ім. Енгельса, ім. Кропоткіна, ім. Менжинського,



Інтернаціональна, ім. Могилєвського, Республіканська, Відродження, 
Виробнича, ім. Голікова, Робоча, Індустріальна, Машинобудівників, Робоча
Гора.

4. Затвердити «План заходів по локалізації і ліквідації неблагополучного 
пункту щодо сказу тварин в м. Лисичанськ» (додається).

5. Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі 
ЖКГ організувати роботи щодо вилову безпритульних тварин в 
зазначених неблагополучній та загрозливій зонах, а також по збору та 
утилізації трупів тварин та інших біологічних відходів, санітарне 
очищення територій м. Лисичанська.

6. Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язку з громадкістю та засобами 
масової інформації Лисичанської міської ради розмістити інформацію в 
міських ЗМІ (за згодою) про заходи профілактики сказу.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 
міської надзвичайної протиепізоотичної комісії Шпеня Г.Г.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Р іш енн ям  ДН ГІК при  
Л и си ч а н сь к ій  м іськ ій  раді
за X-' 1 1 віл 18. 05.2018 р.

План
заходів по локалізації і ліквідації неблагополучного пункту щодо сказу тварин в місті Лисичанську

визначеного цим рішенням.

№
з/и

Завдання Термін виконання Виконавці

І 2 3 4

О р га н іза ц ій н і  заходи

1 Визначити та ввести карантинні обмеження на 
неблагополучну та загрозливу щодо 0X33/територію

До 18. 05.2018 р. ДНПК при Лисичанській міській раді

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

11а період
карантинних
обмежень

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

3 Провести роз’яснювальну роботу серед населення по 
профілактиці сказу

Т равень-червень

2018 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 К Г, відділ з питань внутрішньої політики, зв 'язку з 
громад кістю та засобами масової інформації, міські ЗМІ,

4 В неблагополучній та  загрозливих зонах організувати вилов 
безпритульних тварин.

На період
карантинних
обмежень

Управління з виконання політики Лисичанської міської 
ради в галузі Ж КГ

5 Здійснювати збір та утилізацію трупів тварин та інших 
біологічних відходів, санітарне очищення території.

Постійно Управління з виконання політики Лисичанської міської 
ради в галузі Ж К Г



6 Вживати заходів, згідно діючого законодавства, 
спрямованих на недопущення концентрації безпритульних 
тварин на території населених пунктів.

Постійно Управління з виконання політики Лисичанської міської 
ради в галузі Ж КГ

7 Здійснювати контроль за дотриманням «Правил утримання 
домашніх тварин на території міста Лисичанська»

1 Іостійно Лисичанський ВИ ГУ11І1 в Луганській області. 
Управління з виконання політики Лисичанської міської 
ради в галузі Ж КГ

П ротиепізоотичні і протиепідемічні заходи

8 Визначити та  залучити робочі групи М ДЛВМ  в м. 
Лисичанську для проведення профілактичних заходів в 
неблагополучному пункті.

На період
карантинних
обмежень

М іська державна лікарня ветмедицини в м. Лисичанську

9 Провести дезінфекцію міста утримання та загибелі хворої на 
сказ тварини

18.05.2018 Міська державна лікарня ветмедицини в м. Лисичанську

10 Організувати подвірний обхід неблагополучної та 
загрозливої зон робочими групами з проведенням клінічного 
огляду та щеплення проти сказу всього сприятливого 
поголів 'я  тварин.

На період
карантинних
обмежень

Міська державна лікарня ветмедицини в м. Лисичанську

11 В осередку сказу робочими групами М ДЛВМ  в м. 
Лисичанську проводити широку роз’яснювальну роботу по 
заходам профілактики сказу шляхом бесід, розповсюдження 
листівок.

На період
карантинних
обмежень

Міська державна лікарня ветмедицини в м. Лисичанську

12 При підозрі на захворювання тварин на сказ діяти, 
неухильно дотримуючись вимог «Інструкції про заходи 
щодо боротьби зі сказом тварин», затвердженої наказом 
Головного управління ветеринарної медицини з 
Держветінспекцією Мінсільгосппроду України від 
15.03.1994 № 2

На період
карантинних
обмежень

Міська державна лікарня ветмедицини в м. Лисичанську, 
Лисичанський ВИ ГУНП в Луганській області, 
Управління з виконання політики Лисичанської міської 
ради в галузі Ж К Г

13 Забезпечити лікувально-профілактичну допомогу 
постраждалій особі.

Згідно схеми надання 
лікувальної допомоги

Управління охорони здоров’я



14 Забезпечити лікувально-профілактичні заклади вакциною 
для профілактики сказу, створити запас антирабічних 
препаратів.

'Г равень-червень

2018 р

Управління охорони здоров’я

15

Карантинні обмеження щодо сказу знімані через два місяці з 
дня останнього випадку захворювання за умови виконання 
всіх заходів, передбачених комплексним планом і чинною 
Інструкцією щодо профілактики та боротьби зі сказом 
тварин.

при виконанні 
карантинних заходів

Р Д Н П К при Лисичанській міській раді

Начальник Лисичанського 
міського управління
ГУ Держпродспоживслужби в Луганській обл Г.Г. ІІІпень


