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КАVI,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕР}КАВНА
ЛЬВIВСЪКОi ОБЛАСТI

АД]ЧIIНIСТРАЦIЯ

2. Загрозливою зоною шодо сказу визначити
Новий Яричiв з приJlеглими до них польовими та
пасовищаN{и та урочищаN.lи - з 29,11.2019 року.

3. Запровадити карантиннi обмеяtення в с. Великi Пiдлiски з прилег"I]иN,Iи донього польовими масивашtи, угiддя\,{и, пасоВищами та урочищами - з 29.11.2019
року.

4, Затвер дити <план заходiв щодо лiквiдацii захворювання на сказ тварин ус. Великi Пiдлiски>>, який.долучаеться до протоколу.
5. СiльськомУ головi Дiдилiвськоi сiльськоi ради (Сумка В.В.):

села Дiдилiв, XpeHiB, селище
лiсовиtrи масиваi\{и, угiддями,

Протокол ЛЪ3
29 листопада 2019 р. м. Кам'янка-Бузька

головував Вашкiвський Анлрiri Станiславович
Присутнi: члени lep>rtaBHoT надзвичайноi протиепiзоотичноi KoMiciT при Кам'янка-
Бузькiй районнiй державнiй адмiнiстрачii.
запрошенi: сiльський голова Дiдилiвськоi сiльськот ради Сумка В.в.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1, ПрО запроваДженнЯ карантИнниХ обмеiкеНь в с. Великi ПiдлiскИl } ЗВ'язку
iз захворIованняNl на сказ тварин.
Виступlrв:

КомаР в,в. - начальник Ка;v'янка-Бчзького районного управлiннягу !ержпродспоживслl,я<би у Львiвськiй областi, який проiнбормував про ре-зультати епiзоотичного та епiдемiо",tогiчного обстежaпо, у ,uirrn1, з виявленням
збудника сказу в лисицi, яку загризла собака на територii присалибного го-
СПОДаРСТВа IО.КОШiбаН У с. Великi Пiдлiски (звiт npo рЁrультати дослiдженняЛьвiвськоiРЩЛабДПСС ЛЪ 00l89З п.п,r,/l9 вiд 28.1l.ZOiq р l 

-

]!!Qжливоi загпозипо-rtra*rlrr rбудrпr.u c*.uay у rr*.ioni
tl. оголосити неблагополучниN4 щодо сказУ тварин с. Великi Пiдлiски зприлеглими до нього польовими масивап,ти, угiддями, пасовищами та уро-чишами -з29.11.2019року. Jr.
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5,1, Забезпечити контроль за дотриманням мешканцями чинних правилутримання собак та koTiB у населених пунктах - постiйно.
5,2, НалаГодити подвiрний облiк собак та KoTiB у с. Великi ПiдлiсКИ - до06.12.2019.

5,З, ПрИ виявленНi пiдозрИ у захворЮван.нi на сказ (невластива поведiнка,пригнiчення, тощо) чи загибелi ,rup"rt -'r"prinoBo повiооr"rrrr, ветеринарнуслужбу.

5.4. Забезпечити знищення трупiв забитих,загиблих та пiдозрiлих в за-хворюваннi на сказ тварин шляхом спалювання разом зi шкiрою - постiйно.
5.5. Надавати доПоN,IогУ Кам'янка-Бузькiй районнiй державнiй лiкарнi ве-теринарноi медицини При Проведенi проr"ьпiзоотичних заходiв щодо лiквi_дацii захворювання на сказ тварин в с. Великi Пiдлiски - пiд час дiТ карантин-них обпrежень.

6, Товариству Nlисливцiв та рибалок <<Крихtень> (Пiско Б.Й.):
6.1. З метою вивчення епiзооти_чноi ситуацji *одо сказу в дикiй фаунi, про-вести в мисливських угiддях бiля с. Великi Пiдпi.п, ,u u .u.розливiи щодо сказузонi дiагностичний вiдстрiл не N{енше 5 лисиць з наступним направленням мате-pia"uy у Кам'янка-Бузька лабораторiю Д.р*прЪдспоживслужби для дослi-дження на сказ.

6,2, Неза.l-rежно вiд
сельностi лисиць.

TepMiHy полюваНня вжити заходjв Щодо зниженнЯ чи-

6.З. Провести iHcTpyKTaж для
попередх(ення.

п,tисливцiв про небезпеку сказу i заходи його

7, Кап,t'янка-Бузькiй районнiй лерiкавнiй лiкарнi ветеринарнот N{едицини(Браташ П.П.):

7,,1, Забезпечити виконання комплексу протиепiзоотичних заходiв щодо лiк-вiдацi' захворювання на сказ серед тварин у с. Великi Пiд.,riски - пiд час дii ка-рантинних.обпtежень.

7.2. Пiдозрiлих у зараженнi на сказ тварин вакцинувати антирабiчною tsа-кциНоЮ Та УТриМУВаТИ пiд наглядо\4 впродов)t 60 днiв.

.. ,.",l;i"]Хff;Н"]'Х""оЪ]r"J.lНУпоб'смi вакцинацiю собацта KoTiB проти сказу в

7,4. Встановити постiйний ветеринарний контроль за твариIlами, якi зна-ходяться ),власностi громадян iз метою виявленнr;";.;;;;;;"ор"хтварин - пiдчас дiТ карантинних обмежень. , ''

7,5, Серед населення проводити широку роз'яснювальну роботу з питаньпрофiлакТИкИ скаЗу, Правил поводхtення з невiд";;;;;;;;;";" _ постiйно.
В. fiиректору КНП <<Новояричiвська районна лiкарня (Бур"лакiв Л,Я,):

nr.",,,'j,*ili:r'#r}.'o"un' ОГЛЯДИ Осiб, якi контактували з трупо'{ iнфiкованоi



9, КонтролЬ за викоНанняМ протоколу покласти на нача.цьника Кашл'янка_Бузького районного управлiння Головного упраuлiння flержпРодспохtивслужби уЛьвiвськiй областi Коплар В.В.

8.2, При медичних показах
29.11.2019.

А. Вашкiвський

о.КостишtIн

голова Щержа BHoi надзвича йноi
протиепiзоотичноТ KoMicii при
Кам'янка-Бузькiй райлержадмiнiстрачiТ

Секретар KoMiciT:

фоý



ЗАТВЕРДЖЕНО
.Щержавною надзвичайною
протиепiзоотичною комiсiсю
при Кам'янка-Бузькiй РДА
(протокол вiд 29.11.20l9 р.J\Ъ 3)

ПЛАН ЗАХОДIВ
щодо лiквiдацii захворювання на сказ тварин

у с. Великi Пiдлiски Кам'янка-Бузького району

Пор.
J\ъ

назва заходiв
TepMiH

виконання
Вiдповiдальнi
за виконання

1
Оголосити неблагополучним щодо сказу
тварин с. Великi Пiдлiски з прилеглими до
нього польовими масивами, угiддями, шасо-
вищами, урочищами тоIцо та запровадити в
ньому карантиннi обмеження.
Загрозливою зоною щодо сказу визначити
села Щiдилiв, XpeHiB, смт. Новий Яричiв з

прилеглими до них ilольовими та лiсовими
масивами, угiддями. пасовищами, урочи-
щами тощо

з

29.11.2019

Кам'янка-Бузьке районне
управлiння ГУ !ержпрод-
споживслужби у Львiвсь-
кiй областi

2
Заборонити перемiщення собак та KoTiB у
неблагополучному tцодо. сказу населеному
пунктi. Зобов'язати мешканцiв утримувати
собак на прив'язi або у вольерах. Налагоди-
ти подвiрний облiк собак i KoTiB,

пiд час дii
карантинних
обмежень.

дiдилiвська сiльська рада

J
Забезпечити контроль за дотриманням чин-
них правил утримання собак та KoTiB у на-
селених пунктах.

постlино Дiдилiвська сiльська рща

4 Налагодити подвiрний облiк собак та KoTiB у
с;.Великi Пiдлiски

до 05.12.2019 Дiдилiвська сiльська рала

5
При Ёиявленнi пiдозри у захворюваннi на
сказ (невластива поведiнка, пригнiчення,
тощо) чи загибелi тварин - TepMiHoBo повi-
домляти ветеринарну службу.

IIостlино ,Щiлилiвська сiльська рада

6
Забезпечити виконання комплексу проти-
епiзоотичних заходiв щодо лiквiдацii захво-

рювання на сказ серед тварин у с. Великi
Пiдлiски

пiд час дii
карантинних

обмежень

Кам'янка-Бузька районна
Ъержавна лiкарня ветме-
дицини

7
Пiддавати дезiнфекцiТ мiсця, де знаходилрIсь
xBopi та пiдозрiлi на сказ тварини, предмети
догляду за ними, одяг i речi забрудненi сли-
ною та видiленнями хворих тварин.

лiд час дii
карантиннйх

обмежень

Кам' янка-Бузька районна
державна лlкарня ветме-
дицини

8

Пiдозрiлих у зараженйi на сказ тварин вак-
цинувати антирабiчною вакциною та утри-
мувати пiд наглядом впродовж 60 днiв.

пiд час дiт
карантинних

обмежень

Кам'янка-Бузька районна
державна лiкарня ветме-
дицини



9
Забезпечити в повному об'смi вакцинацiю
собак та KoTiB, що утримуються на територii
неблагополучного пункту та проведення
Bcix ветеринарно-профiлактичних та запо-
бiжних заходiв згiдно IнструкцiТ по боротьбi
зi сказом.

до 09.|2.20|9 Кашл' янка-Бузька районна
дерх(авна лiкарня ветме-
дицини

10
Забезпечити утилiзацiю трупiв забитих, за-
гиблих та пiдозрiлих в захворюваннi на сказ
тварин. Утилiзацiю проводити шляхом спа-
лювання трупiв разом з шltiрою.

пiд час дii
карантинних

обмежень

liдилiвська сiльська рада

11
З метою вивчення епiзоотичноТ ситуачii шо-
до сказу в дикlи Фаун1, провести в мислив-
ських угiддях бiля с. Великi Пiдлiски та в
загрозливiй шtодо сказу зонi дiагностичний
вiдстрiл не менше 5 лисиць з наступним
направленням матерiалу у Кам'янка-Бузьку
лабораторiю Щержпродспоживслужби для
дослiдження на скrlз,

пrд час дr1
карантинних

оOмежень

Товариство мисливцiв
рибалок <Крижень>

|2
Незалежно вiд TepMiHy полювання вжити
заходiв щодо зниження чисельностi лисиць
Провести iнструктаж для мисливцiв про
небезпеку сказу i заходи його попереджен-
ня.

пiд час дii
карантинних

обмежень

Товариство мисливцiв та

рибалок <Крижень>

13
Проводити широку роз'яснювfuтIьЕу роботу
серед населення про небезпечнiсть сказу для
людей i тварин та заходи щодо профiлакти-
ки й боротьби з ним, зокрема правил пово-
дження з невiдомими тваринами та порядку
дiй при HaHeceHHi укусу твариною.

постlино Кам'янка-Бузьке районне
управлiння ГУ Щержпрод-
споживслужби у Львiвсь-
кiй областi, Кам'янка-
Бузька районна державна
лiкарня ветмедицини

|4 Карантиннi обмеження щодо сказу тварин у
с.Великi Пiдлiски скасувати рiшенням дер-
жавноТ надзвичайноТ протиепiзоотичноI ко-
MiciТ через два мiсяцi з дня останнього випа-
дку захворювання тварин на сказ, при yMoBi
виконання Bcix заходiв, передбачених ком-
плексним планом i чинною iнструкuiею що-
до профiлактики та боротьби зi сказом тва-
рин.

пiсля вико-
нання захо-

дiв

Кам' янка-Бузьке районне
управлiння ГУ Щержпрод-
споживслужби у Львiвсь-
кiй областi

Секретар KoMici[

Wо "г О,КОСТИШин


