
М
ДЕРЖАВНА НАДЗВИЧАЙНА ПРОТИЕПІЗООТИЧНА КОМІСІЯ

ПРИ СКАЛАТСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ
47851, Тернопільська обл., м. Скалат, вул. Грушевського, 2

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про відкриття неблагополучного пункту щодо сказу тварин у м. Скалат
Скалатської територіальної громади Тернопільського району.
Інформує: начальник Підволочиського управління Головного управління
Держпродспоживслужбив Тернопільській області Слободюк П.В.

Голова комісії ПІй Марія ЛЕВИЦЬКА

«ке



ПРОЄКТ

Рішення ХМ» 02
засідання Державної надзвичайної протиепізоотичноїкомісії

при Скалатській міській раді Тернопільського району

від 28 жовтня 2022 року

Враховуючи вищевикладене Державна надзвичайна протиепізоотична
комісія при Скалатській міській раді

ВИРІШИЛА:
1. Оголосити неблагополучним пунктом щодо сказу тварин м. Скалат

Скалатської територіальної громади Тернопільського району з прилеглими
до нього територіями (угіддя, пасовища, лісові і польові масиви).

2.Віднести до загрозливої зони с. Поплави Скалатської територіальної
громади Тернопільського району з прилеглими до нього територіями,

3. Затвердити Планзаходівз ліквідації вогнища сказу серед домашніх тварин
на територіях м. Скалат Скалатської територіальної громади і недопущенню
поширення збудника сказу на території Гернопільського району.

Матеріали засідання ДНИК при Скалатській міській раді донести до
населення через засоби масової інформації.

Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Голова комісії Р Марія ЛЕВИЦЬКА
ь

Секретар комісії Л Каріна ГАЙДАМАХА



Протокол
засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії

при Скалатській міській раді Тернопільського району
ХМ» 02 від 28.10.2022 року

Голова комісії: Левицька М.В.
Секретар комісії: І айдамахаК.Я.

Члени ДНИК: СлободюкП.В., Китай М.Ї., Валіон Н.Ї.., Голояд В.І., Гуменюк Ю. Г.

ЗАПРОШЕНІ:
- Савончак П.В. - голова Скалатської міської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

І. Про відкриття неблагополучного пункту щодо сказу тварин у м. Скалат
Скалатськоїтериторіальної громади Гернопільського району.

СЛУХАЛИ:
Марія Левицька - секретар виконавчого комітету Скалатської міської ради,

голова комісії, відкрила засідання комісії, оголосила порядок денний та зауважила
на поширенні збудника сказу натериторії Скалатськоїтериторіальноїгромади.

Петро  Слободюк  - начальник Підволочиського управління Головного
управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, заступник голови
комісії, довів присутнім інформацію, за результатами проведеного епізоотичного
розслідування, у зв'язку з спалахом захворювання кота на сказ, який попередньо
наніс покус "мешканцю м. Скалат Скалатської територіальної громади. Наголосив
присутнім на обов'язковості дотримання та виконання Плану заходів з ліквідації
вогнища сказу серед домашніх тварин на територіях м. Скалат Скалатської
територіальної громади і недопущенню поширення збудника сказу на території
Тернопільського району.

ВИСТУПИЛИ:
Василь Голояд - фельдшер санітарний Тернопільського міськрайонного центру

ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ
України», член комісії, зауважив, що одним із факторів розповсюдження збудника
сказу - це наявність стихійних сміттєзвалищ, де можливе перебування домашніх
тварин (собакі котів), які контактуютьз тваринами із дикої фауни (червона лисиця),
які є основними перенощиками захворювання насказ.
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Враховуючи вищевикладене Державна надзвичайна протиепізоотична комісія
при Скалатській міській раді

ВИРІШИЛА:
1. Оголосити неблагополучним пунктом щодо сказу тварин м. Скалат Скалатської

територіальної громади "Тернопільського району з прилеглими до нього
територіями (угіддя, пасовища, лісові і польові масиви).

2. Віднести до загрозливої зони с. Поплави Скалатської територіальної громади
Тернопільського району з прилеглими до нього територіями.

3. Затвердити План заходів з ліквідації вогнища сказу серед домашніх тварин на
територіях м. Скалат Скалатської територіальної громади і недопущенню
поширення збудника сказу на території Гернопільського району (додається).

Матеріали засідання ДНИЇК при Скалатській міській раді донести до населення
через засоби масовоїінформації.

Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Голова комісії Й м Марія ЛЕВИЦЬКА

Секретар комісії - Каріна ГАЙДАМАХА
ке



ПЛАН ЗАХОДІВ
з ліквідації вогнища сказу серед домашніх тварин на територіях м. Скалат

Скалатської територіальної громади і недопущенню поширення збудника сказу
на території Тернопільського району.

М Назва заходів Строк Відповідальний за |

п/п виконання виконання |

1 2 3 4
00000

|

1.|Провести|облік собак та котів, що Голова Скалатської міської
|

утримуються у місті Скалат та селі Поплави до ради.
|

Скалатської ТГ. Відомості про їх облік|27.11.2022р.
|

надати Підволочиській районній державній
лікарні ветеринарної медицини. 02.|Підволочиській районній державній лікарні начальник
ветеринарної медицини організувати до Підволочиської

проведення 10095 вакцинаціюсобакі котів у|16.12.2022р.|РДЛВМ. |

неблагополучному пункті (м. Скалат) та у
|

загрозливій зоні (с. Поплави). п |
3.|При|порушенні громадянами|Правил Голова Скалатської міської |

тримання собак, котів і хижих тварин у|(постійно|ради.
населених пунктах України вживати заходи

-щодо|притягнення|винних осіб|до
адміністративної відповідальності.

4.|Собак і котів, які покусали людей чи тварин, власники тварин, |

або мають шневластиву їм поведінку, -

власники повинні їх ізолювати та повідомити постійно начальник |

Підволочиську РДЛВМ для здійснення за Підволочиської
ними ветеринарного нагляду спеціалістами РДЛВМ. |

державної служби ветеринарної медицини. и |5. |Не допускати у неблагополучному пункті|Дозняття|Голова Скалатської міської
(м. Скалат) та у загрозливій зоні (с. Поплави)|карантинних|ради;
проведення|виставок,|виводок|собак,|обмежень|власники тварин:
вивезення за його межі собак, котів і диких начальник Підволочиської |

тварин. РДЛВМ;
|

щі Начальник Підволочиського
управління ГУДПИССв  ,!

" Тернопільській області;
Голова Підволочиської |

РО УТМР: |

Лісничий Скалатського |

лісництва ДИ
«Тернопільське лісове |

господарство». |

6. |Не допускати на територіях оголошених|Дозняття|Г олова Підволочиської |

неблагополучними щодо сказу тварин, а
також в  загрозливій|зоні, проведення
промислового і ліцензійного відстрілу диких
тварин, їх відлов та вивіз.

карантинних
обмежень

РО УТМР:
Лісничий Скалатського
лісництва ДІ
«Тернопільське лісове
господарство»:
Начальник
Підволочиського
управління ГУ ДПИССв
Тернопільській області.



Начальник
Підволочиського управління
Головного управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області и
28 жовтня 2022 року.

Петро СЛОБОДЮК

7.|Інформацію про хід виконання плану заходів|Дозняття|Секретар ДНПК при |

заслухати|на|засіданні|ДНІИК при| карантинних | Тернопільській РДА. |

Скалатській міській раді. обмежень.
Карантинні обмеження по сказу|Не раніше |

8. |скасовуються при умові виконання всіх|ніж через2|ДНИК при Скалатській
заходів передбачених комплексним Планом| місяціздня|міській раді.
та діючою Інструкцією щодо профілактики та|останнього |

боротьбизі сказом тварин. випадку
захворювання |

тварин на
сказ.


