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Р І Ш Е Н Н Я № 5 

засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 
при Лисичанській міській раді 

Про заходи щодо профілактики сказу 
на території міст 
Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля. 

Сказ серед тварин реєструється у 113 країнах світу, через який 
щорічно гине більше 1 млн. тварин. Понад 55 тисяч людей у світі 
помирають щороку внаслідок сказу. Сказ свого часу був дуже поширений на 
території Європи, його осередки були і у Франції і у Німеччині. Пізніше ця 
хвороба перемістилася до кордонів Росії. України, Білорусі. На території 
України сказ підтримують близько 28 видів диких тварин, Основним 
джерелом сказу в Україні є червона лисиця, кількість якої (при біологічної 
нормі 0,5-1,0 тварин на 1000 га) за даними Луганського обласного 
управління лісового господарства, складає від 3-х до 190 голів, та має 
тенденції до зростання. Водночас хворіють і підтримують цей епізоотичний 
ланцюг бобри, вовки, куниці, миші та інші тварини. Сьогодні виникла 
реальна загроза повернення міського сказу (котів,собак). 

Завдяки проведенню у 2013-2014 роках загальнодержавних заходів з 
пероральної імунізації хижих тварин в дикій фауні проти сказу, дозволило в 
цілому в Україні зменшити на 383 (60%) випадків захворювання тварин на 
сказ, а саме - з 1019 випадків у 2013 році до 636 у 2014 році 

В Україні, за 5 місяців поточного року, вже зареєстровано на 100 
неблагополучних пунктів більше ніж у 2014 році. 

У Луганській області в 2014 році було зареєстровано 7 
неблагополучних пунктів щодо сказу, та тільки за 5 місяців 2015 року, вже 
зареєстровано 8 неблагополучних пунктів, в яких захворіло на сказ 11 
тварин. 

З метою профілактики сказу в місті проводиться щеплення тварин. Так 
за 6 місяців 2015 року щеплено проти сказу 797 котів та 1073 собак. 
Проведено спостережень на сказ 26 голів. 2 загиблих тварини лабораторно 
досліджено на сказ. 

Враховуючи вищезазначене та з метою стабілізації епізоотичної 
ситуації щодо сказу тварин в місті надщичайна протиепізоотична комісія 
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1. Забезпечити виконання «Цлану заходів з профілактики та ліквідації 
сказу тварин в містах ДйіГичан^ьк, Щоводружеськ, Привілля на 2012 -
2015 роки». " -



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

3. Здійснювати заходи з недопущення збільшення чисельності 
безпритульних тварин в місцях збору сміття, харчових відходів тощо. 

4. Через ЗМІ інформувати населення про небезпечність та засоби 
профілактики сказу. 

5. Опрацювати питання про можливість закупки вакцини антирабічної 
для щеплення тварин за рахунок власних надходжень МДЛВМ в 
м. Лисичанську, а також закупки імуноглобуліну антирабічного 
лікувально-профілактичними закладами міста, що надають антирабічну 
допомогу 

6. Звернутися до керівника Луганської обласної військово-цівільної 
адміністрації про організацію регіонального притулку для тварин. 

Міськвиконком 
Термін - липень 2015 р. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 
міської НПК Шпень Г.Г. 

МВ УМВС України в Луганській обл., 
Міськвиконком 
Термін - постійно 

Міськвиконком, Управління політики 
Лисичанської міської ради в області ЖКГ 
Термін - постійно 

Відділ з питань внутрішньої політики, 
зв 'язку з громадкістю та засобами 
масової інформації 
Термін - липень 2015 р. 

Міська державна лікарня ветмедицини в 
м. Лисичанську, КУ «Територіальне 
медичне об'єднання м. Лисичанська» 
Термін - липень 2015 р. 
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