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||ро захворпован!сть та проф!лактику
ска3у серед диких та ломашн1х тварин,
с[риятл!|вих до сказу' на терптор!!
{уц1'вського району

3 метою забезпечення безрловного виконання закон1в }ща!ни: <<|{ро

ветеринарну медицину>' <|1ро захпст тварин в|д жорстокого поводжен|ш{))'
<<|{ро захист населення в1д |нфекц!йних хвороб>>, |нсщукц1!, затверАжено|
наказом [оловного управл|нгтя ветеринарно1 медицини з дерхавно|о
ветеринарно!о !нспекц1сто й1н|стерства с[льського господарства 1

продовопьства 9кра1ни в1д 15 березня 1994 року }.{э 5 <||ро заходи боротьби
з! сказом тварин) та врахову}очи р!тпення колег1| районнот дер;кавно|
адм|н1страц]! в|д 28 кв|тня 2015 року:

1. Рекомендувати с|льським та селищним головам:
1.1. 3обов'язати кер!вник!в господарств' що розтатшован| на територ|!

с|льських та селищних рад, навести н:}лежний ветеринарно_сан|тарний порядок
на м!сцях збору, утил|зац|! руп1в тварин ! боснських в1дход[в на
тваринницьких фермах. Фрган1зувати робоц рецл!овання чисельност|
безпритульних собак, к|тпок та ми!{]овидних ризув!в на фермах, по.ттях,

скирдах.
1.2. Актив1з1ъати робоц алм!н1сщативних ком1с|й при виконкомах

з пит!|нь притягнення до в!дпов!дальност! ос1б, як| порутшу:оть правила
утримання св1йських тварин.

2. Рекомендувати с1льським, селищним головад.1 разом з
житлово-комунального господарства та буд|вництва районно!
адм!н|сщац1| @олодько 1.Б):

2.\. 3абезлечити в повному обсяз! обл!к чисельност| собак [ к|тшок у

в1дд1лом

дер;кавно!

щомадян. .{ан| обл1ку подати до районно! дерэкавно! л|карн! ветмедицини.
2.2. 0рган1зувати достав\т тварин !х власникауи для профйактинно'!

вакцинац11 проти сказу у встановлен1 м1сця и час.
2.3. 3акл*очити догов!р з 1(|{ <1{ентр поводження з тваринами) д.]1,1

на територ1| зпроведення (зд1йсненття) в!длову
в1дповцних раионних адм1н1стац!и.

безприцльних тварин



2

2.4. 11еред6ан'*тти вид|лення додаткових асигнувань на проведення
терм1нових заход|в з регул}овання чисельност! диких м'ясо!дних 1

безприцльних тварин' у тому числ1 у населених пунктах, осередках ск!ву.
3. Рекомендувати {угуево-Бабнанському лержл|сгоспу (€в1тало €.|!.),

районн1й рад1 утмР (1в.ленко о.м.), мисливському господарству
<(афар| }{> (€тадник 8.8..;:

3'1. 8ести пост!йний конро;1ь за станом диких тварин' при виявленн!
щуп|в ! п|дозр| на захворговання сказом негайно 1нформувати районну
дерэкавц л ! карн;о ветмедицини.

3.2.8часно доставляти б1олог|чний матер1а.:т в|д в|дстр[ляншх хиэкак!в у
м!':крайон щ лержавну лаборатор1го ветмедицин и.

3.3. 8>кити заход!в щодо приведення щ!льнос': ! поселенн'| нервоно|
лисиц[ до встановлених норм.

3'4. 9 стац|онарно неблагополунних пунктах, осередках сказу' проводити
в1дсщ1л лисиць нез€!'']ехно в1д сезону пол1овання за участ!о представник|в
орган!в ветеринарно! медицини.

3.5. Фбов'язково проводити !нсщуктаж мисливц!в з техн1ки безпеки при
в1дощ|л1 тварин, знятг! птк1р.

4. Рекомендувати РБ [!й8€ !кра!ни в )(арк|вськ|й област|
(з обсщ:говування т{уц1вського та |1енен[зького район!в) (|{арфьонов Ф.8.):

4.1' Аадати дозв[л на в|дср|л бродяних тварин у м|сцях !}яього
скупнення (окра!ни населених пункт1в, см|тники).

4.2. [озьолити власникам фермерських уг|дь проводити в|дстр[л нервоно!
лисиц1 на по,тях, як! ]м належать.

4.3. вживати заход!в до порушник|в правил утримання собак | к|:пок у
населених пунктах'

5. Рекомендувати (3Ф3 <{уц!вська центральна районна л!карття
1м. й.]. 1{ононенко ([рутшка 8.{Ф.):

5.1. 3абезпечити (3Ф3 <<9уц!вська центр!].льна районна л|карня
!м. й.1. (ононенка> доотатньою к1льк|стто антираб!нно| вакцини та
|муноглобул[ну д.]1'1 своечасного, як|сного надання атлтира6!нно| допомоги
потеРп1лим.

5.2. 3абезпечити проведен|{'{
наоелення по проф[лактиц| сказу.

6. Рекомендувати нач:.льнику
[оловного 1ттравл|ння
((ульбатпна Ф.Ф.):

держсанеп|дспужби у }арк1вськ|й област1

6.1. 3абезпечити анал1з звернень за антираб1яното допомогото.
6.2. |{осилити пропаганду антираб1нних заход|в серед населення.
6'3. 9ерез засоби масово] |нформац1| проводити пост|йну роз'яснювальну

ро6оту оеред населення з проф|лак'!ики сказу.

сан|тарно-просв|тньо| роботи серед

9уц|вського м!>крайонного управл|ння

7. Рекоменд1ъати районн|й державн|й л1карн| ветмедицини ([усар й.8.):
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7.1. 3абезпечити в повному обсяз! проведення щеплень проти сказу'
особливо в стац1онарно_неблагополунних тунктах.

7.2' 8часно проводити доставку матер!а.ллу для досл]дження на сказ до
{арк1всько| ф|л!| державного науково-досл!дного 1нститщу з лабораторно|
д1агностики та ветеринарно-сан1тарно1 експертизи.

7.3. |{ро кожен випадок сказу негайно |нформувати
у перп!у чергу _ сан|тарно еп|дем1олог|нну службу.

8. !(онтроль за розпорядженням пок]|асти на пер1].1ого

рйонно| державно| адм1н!страц!| 81рже|нова }0.1{.

|олова районно| дер?кавнот 1адм|н!страц!| '*\ -=.ч €.о. коРол!ок

в1дпов|дн1 сщгх<би,

заступника голови


