
 
Державна надзвичайна протиепізоотична комісія 

при Куп’янській районній державній адміністрації 

 

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ  № 3/2018 

 

19 лютого   2018 року                  м. Куп’янськ                                        

 

«Про накладання карантинних обмежень  

на с. Кучерівка, Петропавлівської сільської ради  

в зв’язку з захворюванням кота на сказ»  

 

Голова : перший заступник голови Куп’янської районної державної 

адміністрації - голова державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 

Куп'янській районній державній адміністрації - Дробот А.Д. 

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

районного управління головного управління Держпродспоживслужби в 

Харківській області Ситник О.І 

Секретар: головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Куп’янського районного управління ГУ 

Держпродспоживслужби в Харківській області   Коряка А.А. 

Присутні члени комісії (список додається). 

Запрошені: Голова ТОВ СМРТ «Мрія», голова Петропавлівської сільської ради 

. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  Накладання карантинних обмежень  на с. Кучерівка, 

Петропавлівської сільської ради в зв’язку  з захворюванням кота на сказ. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови державної надзвичайної 

протиепізоотичної комісії при Куп’янській районній державній адміністрації 

Дробот А.Д. та доповідь начальника Куп’янського районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в харківській області Ситник 

О.І. (подання додається).  

12 лютого 2018 року громадянку Ревуцьку В.Ф., що мешкає с. 

Кучерівка, вул.. Дружби,21, під час годівлі курей зненацька вкусив 

безпритульний кіт за ліву ногу. Громадянка Мирошніченко Р.В., сусідку  

Ревуцької В.Ф. вулиця Дружби № 15, яка  час від часу підгодовувала 

безпритульного кота  теж  укушено котом 12.02.2018 року під час того, як його 

хотіли погладити. Безпритульного кота закрили на сіновалі в дерев’яному 

ящику для спостереження на подвір’ї Ревуцької В.Ф.  

16.02.2018 року кіт загинув, спеціалістами Куп’янської  РДЛВМ  

відібрано патологічний матеріал та направлено для дослідження на сказ до 

Харківської філії ДНДІДЛВСЄ.   

Експертизою Харківської філії ДНДІДЛВСЄ  № 000182 п.м./18 від 16 

лютого 2018 року в патологічному матеріалі виявлено антиген вірусу сказу, 

захворювання бродячого кота  на сказ в с Кучерівка. Петропавлівської сільської 

ради.   

В зв’язку з цим 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 с. Кучерівка, Петропавлівської сільської ради необхідно 

накласти карантинні обмеження.  

Оголосити загрозливою зоною територію с. Петропавлівка (вул. 

Молоданівська, Кулагівка,) с. Подоли, Курилівської сільської ради ( вул. Східна, 

Хімушина, Оливено, Новоселівка) та мисливські угіддя Петропалвської 

сільської ради.  

Для попередження розповсюдження захворювання сказом тварин та 

людей,  затвердити план заходів з ліквідації  захворювання в осередку сказу, та 

профілактики за його межами в загрозливій зоні. 

  

ВИСТУПАЮЧІ:  директор ТОВ «СМРГ «Мрія»,  голова Петропавлівської 

сільської ради  – 15 хвилин.   

З метою ліквідації захворювання кота на сказ та профілактики захворювання в 

загрозливій зоні, Державна  надзвичайна протиепізоотична комісія при 

Куп'янській районній державній адміністрації, ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника Куп’янського районного управління головного 

управління Держпродспоживслужби в Харківській області Ситник О.І.  взяти до 

відома. 

2. Накласти карантинні обмеження на с. Кучерівка, Петропавлівської 

сільської ради, в зв’язку з виявленням захворювання кота на сказ, та затвердити 

заходи з оздоровлення та профілактики тварин від сказу в неблагополучному 

пункті. 

3. Територію с. Петропавлівка ( влу Молоданівська, Кулагіка), с. Подоли 

Курилівської сільської ради ( вул. Сіхда, Хімушина, Оливено, Новоселівка, 

Червона) та мисливські угіддя Петропавлівської  сільської ради, оголосити 

загрозливою зоною. 

4. Провести обхід з клінічним оглядом тварин неблагополучної території та 

дворів, які належать громадянам с. Кучерівка, з метою виявлення хворих тварин, 

бувших в контакті та підозрілих на захворювання. 

Куп’янська районна державна лікарня ветеринарної 

медицини 

Термін  - негайно. 

5.  Провести облік поголів’я кішок та собак на подвір’ях громадян з метою 

уточнення їх кількості на території с. Кучерівка, Петропавлівської сільської 

ради, списки надати до Куп’янської районної державної лікарні ветеринарної 

медицини. 

Голова Петропавлівської сільської ради.  

Термін  - до 25.02.2018 року. 



6. У разі виявлення хворих та підозрілих на зараження сказом тварин 

знищити безкровним методом. Трупи  спалити разом зі шкірою.  

Спеціалісти Куп’янської районної державної лікарні 

ветеринарної медицини 

Термін - по мірі виявлення. 

7. Провести профілактичні щеплення клінічно здоровим тваринам (собаки, 

коти та іншим тваринам) проти сказу в неблагополучному пункті   с. Кучерівка. 

Петропавлівської сільської ради та в загрозливій зоні с. Петропавлівка, с. 

Подоли Курилівської сільської ради. 

Спеціалісти Куп’янської районної державної лікарні 

ветеринарної медицини 

Термін  - до 28.02.2018 року. 

8. В неблагополучному дворі  провести щеплення з лікувальною метою 

тваринам, які мали ймовірний контакт з хворим на сказ котом. 

Спеціалісти Куп’янської районної державної    лікарня 

ветеринарної медицини 

Термін  - негайно. 

9. Провести дезінфекцію місця утримання та загибелі хворого на сказ кота.  

Спеціалісти Куп’янської районоїа державної лікарні 

ветеринарної медицини 

Термін  - негайно. 

         10. Провести роз’яснювальну роботу серед населення села Кучерівка по 

профілактиці сказу тварин. 

Держпродспоживслужба,  

Куп’янська міжрайонна філія ДУ «Харківській ОЛЦ МОЗ 

України» 

Термін  - постійно. 

11. Посилити контроль за виконанням правил утримання собак та котів на 

території Петропавлівської сільської ради. 

Голова Петропавлівської сільської  ради.  

Термін  - негайно. 

12. Організувати відлов безпритульних собак та котів на території 

неблагополучної та загрозливої зони.  

Голова Петропавлівської сільської ради.  

Термін  - негайно. 

13. Вжити заходів щодо зниження чисельності лисиць  та диких хижаків 

на території   населених пунктів та мисливських угідь Петропавлівської 

сільської ради (згідно з інструкцією про заходи щодо боротьби зі сказом тварин 

п. 3.8). Проводити відстріл диких хижаків незалежно від сезону полювання. 

Голова ТОВ «СМРТ МРІЯ»  

Голова Петропавлівської сільської ради.  

Термін  - до 28.02.2018 року. 

14. Провести подвірний обхід в с. Кучерівка, Петропавлівської сільської 

ради з метою виявлення постраждалих людей. 

Куп’янська міжрайонна філія  

ДУ «Харківській ОЛЦ  МОЗ України» 

Термін  - негайно. 

15. Про проведену роботу інформувати голову державної 

надзвичайної протиепізоотичної комісії при Куп’янській районній державній 

адміністрації  через Куп’янське районне управлінця Головного управління 

Держпродспоживслужби в Харківській області (вул.  Травня, 45,  м. Куп’янськ, 

63700, тел. 5-39-23, електронна пошта – vetkup@meta.ua) щодо вжитих заходів 

по профілактиці та оздоровлення від сказ  тварин неблагополучного пункту. 

Куп’янська районна державна лікарня ветеринарної 

медицини, 

Куп’янська міжрайонна філія  

ДУ «Харківській ОЛЦ МОЗ України» 

Голова ТОВ «СМРТ МРІЯ»  

Голова Петропавлівської сільської  ради.  

16. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника 

Куп’янського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Харківській 

області – Ситник Олександра Івановича. 

 

Голова Державної надзвичайної  

протиепізоотичної комісії  

при  Куп’янській районній   

державній адміністрації                                                     А. Дробот 

 

 

 

Секретар комісії                                                                  А. Коряка 

mailto:vetkup@meta.ua

