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Проведення дератизації в будинках, спорудах та на відкритій
місцевості.
Дератизаційні заходи – система профілактичних і винищувальних заходів,
спрямованих на знищення або зниження числа гризунів, небезпечних в епідемічному
відношенні (розповсюджувачів інфекційних хвороб людини та тварин), а також тих, що
приносять економічний збиток. Для ефективності дератизації винищувальні заходи
необхідно поєднувати з профілактичними.
Гризуни можуть переносити збудників близько 200 різних інфекційних та
паразитарних хвороб, на які хворіють люди та свійські тварини: чума, лептоспіроз,
туляремія, сказ, бруцельоз, трихінельоз, псевдотуберкульоз, черевний тиф, дизентерія,
сальмонельоз та інші.
Впродовж поточного року лабораторією ОНІ ДУ «Львівський ОЛЦ МОЗ України»
проведені дослідження 47 щурів та 307 мишей на наявність збудників лептоспірозу та
ієрсініозу, у 34 випадках зареєстровані позитивні результати, з них, 28 позитивних
результатів щодо лептоспірозу, з яких на адмінтериторії Буського району – 8 (с. Топорів),
Дрогобицького – 4 (с. Волоща), Самбірського – 4 (смт. Рудки), Городоцького – 4 (с. Угри),
Стрийського – 3 (с. Вівня), Яворівського – 1 (с. Завадів), Кам.Бузького – 1 (с. Незнанів),
Миколаївського – 1 (с. Демня), Жовківського – 1 (с. Смереків), м. Дрогобича – 1, та
зареєстровані 6 позитивних результатів щодо ієрсініозу, з яких на адмінтериторії
Стрийського району – 5 (с. Вівня) та Буського – 1 (с. Топорів).
Проведені дослідження 307 мишей на наявність збудників туляремії, позитивні
результати зареєстровані в 64 випадках, з них, на адмінтериторії Кам.Бузького району – 19
(с. Нижній Став), Стрийського – 11 (с. Вівня), Буського – 10 (с. Топорів, с. Яблонівка),
Золочівського – 7 (с. Косичі), Городоцького – 7 (с. Бучачі с. Угри), Самбірського – 5 (смт.
Рудки) та Дрогобицького – 5 (с. Дорожів).
Багато збудників інфекційних хвороб гризуни передають людям й тваринам через
кліщів, бліх та інших кровососних комах. Своїми виділеннями гризуни інфікують корми,
воду, через які заражаються тварини, або передають збудник сприйнятливим тваринам і
людям. Крім того, гризуни поїдають частину продовольчого зерна і кормів, а значну частину
приводять в непридатність, сірі ж пацюки спричиняють значні збитки у свинарських,
птахівницьких та кролівницьких господарствах, знищуючи певну частину приплоду.
Варто зазначити, що гризуни заселяються на полях, в населених пунктах (місто, село,
хутір), на тваринницьких фермах та водоймищах (річки, озера, ставки). У приміщеннях в
середовищі життєдіяльності людини, як правило, оселяються мишевидні гризуни – сірий
щур (пацюк) і домова миша. Також можуть траплятися польові та лісові миші.
Гризуни бояться холоду. З приходом зими селяться ближче до людей – у підвалах та
на горищах, можуть пробиратися в домівки. В основу боротьби з гризунами обов’язково
повинні бути покладені профілактичні та винищувальні заходи.
Профілактичні дератизаційні заходи спрямовані на те, щоб позбавити гризунів
притулків та ускладнити доступ до води та продуктів харчування: замазування щілин і нір,
засітчування вікон в підвалах, вентиляційних ходів, систематична очистка населених місць,
своєчасне збирання врожаю, знищення заростей бур’янів тощо.
Винищувальні дератизаційні заходи – це заходи спрямовані на скорочення
чисельності популяції гризунів.
На території населених пунктів дератизаційні заходи повинні проводитись по
принципу суцільної осінньої та весняної дератизації, у природних вогнищах лептоспірози –
не менше 4 разів на рік. Дератизаційні заходи повинні систематично проводитись в дитячих і
лікувально-профілактичних закладах, закладах громадського харчування (їдальні, кафе,
ресторани тощо), продуктових магазинах, підприємствах харчової промисловості, житлових
будинках та господарських спорудах, інших об’єктах відповідно до вимог нормативнорозпорядчих документів, які регламентують порядок їх діяльності та функціонування.
В житлових будинках боротьба з гризунами повинна здійснюватися по принципу

суцільної систематичної дератизації. Мешканці багатоквартирних будинків, повинні
контролювати та вимагати від підприємств, які надають житлово-комунальні послуги,
організовувати проведення дератизаційних робіт шляхом укладення угод із відповідними
спеціалізованими установами. Адже, мешканці будинків щомісячно сплачують витрати на
дератизацію. У разі створення ОСББ, необхідно укладати угоди із спеціалізованими
закладами на проведення профілактичних дератизаційних і дезінсекційних робіт.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 року №1351
(із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 11.05.2006 №662 та від 17.10.2007
№1235) ціни на проведення дератизації (без ПДВ) складають:
 дератизація в будинках та спорудах – 1,29 грн. за один кв. метр;
 дератизація на відкритій місцевості – 10,65 грн. за 100 кв. метрів.
З метою профілактики інфекційних хвороб, переносниками яких є мишовидні
гризуни, для надання кваліфікованих послуг з проведення дератизаційних заходів у
житлових, виробничих, складських, інших приміщеннях та на відкритій місцевості
звертайтесь до фахівців Державної установи «Львівський обласний лабораторний центр
Міністерство охорони здоров’я України» за адресою: м. Львів, вул. Круп’ярська, 27,
контактні телефони: 260 00 36, 0934502904.

Завідувач відділення дезінфектології
ДУ «Львівський ОЛЦ МОЗ України»

Сисун Ірина Мар’янівна

