
 

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія 

при Куп’янській районній державній адміністрації 
 

 

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ № 1/2018   

 

 
16 січня  2018 року                                      м. Куп’янськ 

 

 
«Про зняття  карантинних обмежень  

на с. Кругляківка, Кругляківської сільської ради  

в зв’язку з захворюванням собаки на сказ  

та проведення  заходів в повному обсязі»  

 
Голова ДНПК при Куп’янській РДА : Заступник голови Куп’янської районної державної 

адміністрації – голова державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Куп’янській РДА  

Дробот А.Д. 

Заступник голови ДНПК при Куп’янській РДА – начальник Куп’янського районного  

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Ситник О.І. 

Присутні члени комісії: список додається 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про зняття карантинних обмежень з неблагополучного пункту с. Кругляківка, Кругляківської 

сільської ради в зв’язку з захворюванням собаки на сказ та проведенням оздоровчих заходів в 

повному обсязі.  

 

Вступне слово – Заступник голови Куп’янської районної державної адміністрації – голова 

державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Куп’янській РДА    Дробот А.Д. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Інформацію начальника Куп’янського районного  управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Харківській області Ситник О.І. про проведену роботу в 

неблагополучному пункті по сказу ( подання додається). 

На території Куп’янського району в с. Кругляківка Кругляківської  сільської ради 

виявлено захворювання собаки, громадянки Кальченко Вікторії Іванівни на сказ, за адресою: с. 

Кругляківка, пров. Садовий,буд.2,кв. 9, експертиза Харківської філії ДНДІДЛВСЄ  № 001861 від 

10.11.2017 року.   

  Згідно інструкції Міністерства сільського господарства і продовольства від 15 березня 

1994 року № 5, зареєстрованої Міністерством юстиції України від 31 березня 1994 року № 54/263 

«Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин» на територію с. Кругляківка, Кругляківської 

сільської ради накладені карантинні обмеження. Оголошено загрозливою зоною території с. 

Колісниківка, с. Глушківка Глушківської сільської ради та мисливські угіддя Кругляківської та 

Глушківської  сільських рад. 

Згідно  «Плану-заходів  по оздоровленню та профілактиці тварин від сказу в с. 

Кругляківка, Кругляківської с/р Куп’янського району»,  затверджені  протокольним рішенням 

Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Куп’янській районній державній 

адміністрації № 10/2017  від 13 листопада 2017 року, ветеринарною службою проведено 



комплекс заходів. Обійдено 416 дворіьв.  Щеплено проти сказу: собак-182 голови, котів - 164 

голови, ВРХ – 2 голови. Знищено: собак – 4 голови, котів – 3 голови, лисиць -10 голів. 

   За період карантину в с. Кругляківка, Кругляківської сільської ради проведений обхід жителів 

села та клінічний огляд тварин, хворих тварин на сказ не виявлено.  

 

В зв’язку з виконанням заходів по оздоровленню вищезазначених неблагополучних пунктів 

в повному обсязі державна надзвичайна протиепізоотична комісія  при Куп’янській районній 

державній адміністрації 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Зняти карантинні обмеження з неблагополучного пункту с. Кругляківка, Кругляківської 

сільської ради в зв’язку з ліквідацією захворювання  кота на сказ та проведенням оздоровчих 

заходів.  

 

2. Планово щомісяця проводити заходи з до щеплення сприятливих тварин проти сказу. 

 

 

 

3. Вести роз’яснювальну роботу серед населення району про важливість цієї роботи для 

зменшення кількості господарів тварин, що відмовляються від вакцинації.  

  

 

За прийняття рішення проголосували всі члени надзвичайної протиепізоотичної комісії при 

Куп’янській районній державній адміністрації – одностайно. 

 

 

 

 
Голова державної надзвичайної 

протиепізоотичної  

комісії при Куп’янській  

районній державній адміністрації                                                                  А. Дробот                                                            
 

 

 

 

 

Секретар надзвичайної  

протиепізоотичної комісії                                                                              А. Коряка 


