Інформація
про виконання Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» в частині проведення
дератизаційних заходів в місті Кіровограді

У системі засобів боротьби з інфекційними хворобами важливе місце
займають заходи профілактичної дератизації (знищення мишовидних
гризунів).
Питання виконання профілактичних дератизаційних робіт в Україні
врегульоване ст. 5 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб» та ст. 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», а саме: підприємства, установи та
організації зобов´язані своєчасно забезпечувати проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних, інших необхідних санітарних і
протиепідемічних заходів з метою запобігання особливо небезпечним,
небезпечним
інфекційним
захворюванням,
масовим
інфекційним
захворюванням.
У зв'язку з реформуванням на початку 2013 року держсанепідслужби
значно знизилась (з 200 осіб до 20) чисельність працівників міської
санепідслужби, що унеможливлює проведення необхідної кількості
перевірок. При цьому згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
30.11.2011р. №1405 скоротилась кратність планових перевірок об´єктів
санепіднагляду (1 раз на рік, 1 раз на 3 та 5 років для об’єктів високого,
середнього та низького ступенів ризику відповідно). Це призвело до
значного збільшення скарг від населення на наявність мишовидних гризунів
в підвалах будинків, в каналізаційних та вентиляційних люках, псування
гризунами мереж телекомунікацій, проникнення
щурів в житлові
помешкання, погіршення санітарного стану та умов проживання.
Враховуючи дану ситуацію, слід констатувати, що стан виконання
дератизаційних робіт на об’єктах міста Кіровограда ведеться на неналежному
рівні. Так, не всі керівники установ та підприємств міста Кіровограда свідомо
підходять до цього питання, не проводять або не регулярно проводять
профілактичне знищення гризунів на своїх підприємствах, тим самим
ускладнюючи санітарно-епідеміологічну ситуацію в місті.
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Стан проведення дератизаційних заходів навіть на епідзначимих
об´єктах бажає бути кращим. Зокрема, за перше півріччя 2013 року в місті
Кіровограді:
- із 520 епідзначимих харчових об´єктів роботи по дератизації
проводяться на 262, що становить 51 %, при нормативі – 100% (наприклад:
магазини і кіоски ринків «Центральний» і «Колгоспний» Облспоживспілки в
кількості 42, магазин ПП Бойко по вул. Колгоспній, кафе «Мотор» по
вул. Мурманській, кафе «Імперія» по вул. Верхній Пермській, кафе «Аркада»
по вул. Пашутінській). Інші харчові підприємства, де не проводяться
дератизаційні заходи, несуть потенційну загрозу забруднення харчових
продуктів виділеннями гризунів, що в свою чергу призведе до масових
інфекційних захворювань та харчових отруєнь;
- в навчальних закладах дератизаційні роботи проводяться непостійно,
тільки 2 рази в рік, що є порушенням нормативних вимог кратності
проведення дератизаційних заходів.
- що стосується житлово-комунальних господарств та будівель: всі
КРЕПи охоплені договорами на проведення дератизаційних робіт, але
дератизація проводиться нерегулярно. Ті об’єкти що вийшли зі складу ЖКХ і
стали ОСББ, взагалі не проводять дератизацію (вул. Маршала Конєва, 7,
вул. Маршала Конєва, 15, об’єднання «Промінь», вул. 50 років Жовтня, 8).
Велика кількість гризунів у підвалах, каналізаційних та вентиляційних
люках, в під’їздах та на сходах будинків викликає соціальну напругу у
жителів міста, численні
скарги, в тому числі і на гарячу лінію
облдержадміністрації. За останній час зареєстровано скарги на наявність
великої чисельності щурів в житлових будинках за адресами:
просп. Університетський, 29 (ЖЕК №10); вул. Шатило, 3 (КРЕП №3);
вул. Єгорова, 26 (ЖЕК №12); вул. Космонавта Попова, 26 (ЖЕК №10).
Ті скарги, що надходять до держсанепідслужби міста, направляються,
згідно з вимогами Закону України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності», до центрального органу
виконавчої влади для отримання дозволу на проведення перевірки. На жаль,
це відтерміновує час перевірки об’єкта на 1-1,5 місяці, хоча гризунів
необхідно винищувати на момент виникнення скарги.
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Заселеність гризунами та проникнення їх у житлові приміщення є
небезпечним в плані інфекційної захворюваності на лептоспіроз, ситуація з
якого в Кіровоградській області залишається напруженою.
В місті уже протягом більш як 10 років не проводилась суцільна
одномоментна дератизація проти гризунів (весняна та осіння), що могло б
значно знизити чисельність щурів та мишей.
Не проводяться дератизаційні заходи у рекреаційних зонах водоймищ та
у зелених зонах масового відпочинку людей.
Враховуючи
вищевказане,
стан
проведення
профілактичних
дератизаційних робіт в місті Кіровограді можна вважати недостатнім.
Тому Кіровоградське міжрайонне управління Держсанепідслужби вважає
за необхідне впровадити метод впливу, заснований на повноваженнях органів
місцевого самоврядування, що дозволить після прийняття відповідного
рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради оперативно
реагувати та забезпечить проведення дератизаційних заходів на об’єктах
господарювання міста Кіровограда.
Керуючись ст. 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», ст. 5 Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб», враховуючи зміни, що відбулись в
санітарному законодавстві, Кіровоградське міжрайонне управління
Держсанепідслужби вносить пропозицію щодо прийняття рішення
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради про зобов’язання
керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності
своєчасно та систематично забезпечити проведення дератизаційних заходів
згідно з нормативними вимогами до проведення дератизаційних робіт - не
менше 2-х разів на місяць, покласти відповідальність на керівників та
власників об’єктів господарювання за невиконання зазначених вимог.
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